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Al doilea volum al seriei prezintă o nouă iniţiere, cea în 
„misterele” digitizării 3D, în tainele unei metode avansate de 
documentare, cercetare și păstrare virtuală a patrimoniului 
cultural, care atrage din ce în ce mai mai mulţi susţinători în 
ultimii ani.

e second volume of the series presents a new initiation that is in 
the 'mysteries' of 3D digitization. It is an introduction in the 
themes of an advanced method for the documentation, research, 
and virtual archiving of cultural heritage, a method which has 
been attracting more and more followers in the recent years.

eria Pantheon 3D continuă cu o invitaţie de iniţiere în S universul ascuns al cultelor de mistere din lumea greco-
romană. Zei și zeiţe cu rădăcini, fie în extravagantul Orient, fie în 
tradiţiile mitologice cu specific etnic ale tracilor sau celţilor, au 
intrat în pantheon-ul din Apulum, găsindu-și locul într-o 
diversitate religioasă marcată de fenomene sincretice. Divinităţi 
fascinante, precum Mithras, Isis sau Serapis, au devenit extrem de 
populare în Antichitate, misterele lor reprezentând un adevărat 
trend religios. Numeroși adepţi au fost atrași de caracterul 
orgiastic cu accente extatice al ceremoniilor, sau de ezoterismul 
ritualurilor iniţiatice și al liturghiilor sacre (hieroi logoi). Zeii 
izbăvitori și mistici promiteau salvarea sufletului și propuneau o 
perspectivă pozitivă asupra vieţii după moarte, iar valoarea 
panteistă a naturii lor îi recomanda totodată ca protectori, 
vindecători și aducători de prosperitate.  

he Pantheon 3D series continues with an invitation into T the hidden universe of the mystery cults in the ancient 
Greco-Roman world. Gods and goddesses with origins either in 
the extravagant Orient, or in the mythological traditions of the 
racians and Celts, have entered the pantheon of Apulum. ey 
were part of a world marked by religious diversity and syncretic 
phenomena. Fascinating divinities, like Mithras, Isis or Serapis, 
were extremely popular in Antiquity, and their mysteries became 
religious trends. Numerous followers have been attracted by the 
orgiastic character of the ceremonies, or the esoteric nature of the 
initiation rituals and sacred liturgies (hieroi logoi). e savior and 
mystic gods promised the salvation of the soul, and were offering 
a positive perspective on life after death. Furthermore, their 
pantheist nature also recommended them as protectors, healers, 
and prosperity bearers.



PANTHEON 3D
II. 

Zei salvatori – Culte de mistere – Sincretism
Savior Gods – Mystery Cults – Syncretism

Editor:  
Anca Timofan

Editura Mega   |   Cluj-Napoca   |   2018



PANTHEON 3D. Valorificarea interdisciplinară a operelor de artă romană 
reprezentând zeităţi și personaje mitologice din colecţia Muzeului Naţional 
al Unirii Alba Iulia / PANTHEON 3D. Interdisciplinary approaches to the 
Roman artworks representing deities and mythological characters from the 
collection of the National Museum of Unification in Alba Iulia

Anca Timofan

Radu Ota (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)
Călin Șuteu (Gigapixel Art S.R.L.)

Dan Anghel (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)

Editor: 

Autori / Authors:
Anca Timofan (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)

George Bounegru (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)
Radu Ciobanu (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)
Cătălin Pavel (New Europe College - Institute for Advanced Studies)
Ilie Lascu (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)

Daniela Burnete (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)

Alexandru Diaconescu (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)
Sorin Nemeti (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)

Mariana Egri (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca)

Aurel Rustoiu (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca)

Traducere engleză: / English translation: Adina Goșa (pp. 10-13, 44-47, 54-62, 66-72, 77-83, 92-94, 98), Gabriela Cristina Balica (pp. 4-9, 
48-53, 63-66, 73-76, 84-91, 95-97), Cătălin Pavel (pp. 24-36), Călin Șuteu (pp. 16-21), Mariana Egri (pp. 38-43) 
Restaurare / Restoration: Dan Anghel (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)

Matthew Mc Carty (University of British Columbia, Canada)

Conservatori / Curators: Dana Zudor, Monica Druță (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia)
Scanare, procesare și printare 3D / 3D Scanning, processing and printing: Călin Șuteu

Concept și design / Concept and design: Călin Șuteu

Mulţumiri / anks are due to: Sorin Nemeti, Alexandru Diaconescu, Mariana Egri, Cristian Daniel Pintea, Ana Dumitran, Elena Cucui, Ovidiu Oargă,  
Fotografii / Photographs: Călin Șuteu, Mariana Egri, Dan Anghel.

   Cristian Titus Florescu, Alexandra Ion, Valentin Deleanu, Sorin Șerban, Daniela Iulia Rusu, Ioana Chiș.

Notă: 
„Proiectul nu reprezintă în mod 
necesar poziţia Administraţiei 
Fondului Cultural Naţional. 
AFCN nu este responsabilă de 
conţinutul proiectului sau de 
modul în care rezultatele proiectului 
pot fi folosite. Acestea sunt în 
întregime responsabilitatea 
beneficiarului finanţării”.

Cuv 4ânt înainte / Foreword     

 

Anca Timofan

Statueta zeiţei Isis de la Apulum / 

Anca Timofan, Călin Șuteu, Radu Ion Ota, George Bounegru, Ilie 
Lascu, Radu Ciobanu, Dan Anghel, Cătălin Pavel, Adina Bogdan,  
Daniela Burnete

R  Ciobanuadu
Serapis Pantheos 48 / Serapis Pantheos  

Dan Anghel

About Pantheon 3D. Mysterion 3D 10      

Călin Șuteu

Cătălin Pavel

Savior gods - Mystery cults - Syncretism       23

Imprimarea 3D pentru muzee, cercetare și educaţie / 

Zei salvatori - Culte de mistere - Sincretism / 

Sorin Nemeti 

Mariana Egri, Matthew McCarty, Aurel Rustoiu

3D printing for museum, research and education   16

Despre Pantheon 3D. Mysterion 3D /  

Arta mithraică din Apulum în colecţia Muzeului Naţional al Unirii 
din Alba Iulia / Mithraic art from Apulum: an overview of the 
collection of the National Museum of Unification, Alba Iulia   24

Arheologia unui  / The archaeology of a    mithraeum mithraeum 38

Restaurarea unui relief mithraic / Restoration of a Mithraic relief 44    

„Eu sunt Isis...” / “I am Isis...”   54

 

e statuette of goddess Isis from Apulum   63
Alexandru Diaconescu Surse imagini / Image references    101

e racian Rider, hero of immortality    84
Radu Ota

Epona, ocrotitoarea cailor / Epona, the patroness of horses   92
Ilie Lascu

Cavalerul Trac, eroul nemuririi / 

Nantosuelta, zeiţa celtică a Lumii de Dincolo / 

Radu Ota

Nantosuelta, the Celtic goddess of the Underworld    95

Abrevieri / Abbreviations    98

Radu Ota

Sorin Nemeti

Cavalerii danubieni și misterioasa lor Zeiţă / 
e Danubian Riders and their mysterious Goddess    88

Dan Anghel

Osiris, Stăpânul Lumii de Dincolo /

Statueta zeiţei Isis – un istoric al restaurării / 
e statuette of goddess Isis – a history of restoration    66

Osiris, Master of the Underworld    69 
Anca Timofan

Attis al Morţii și Reînvierii / Attis of Death and Resurrection    73
George Bounegru

Iupiter Ammon / Jupiter Ammon   77
George Bounegru

Iupiter Zbelsurdos, zeul celest al tracilor / 
Jupiter Zbelsurdos, the celestial god of the racians   80

Cuprins / Contents

1.
2.

3.

4. 

Program implementat de :                                                                                                                                          cu sprijinul:                                                            Parteneri:

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
     Pantheon 3D / ed.: Anca Timofan. - Cluj-Napoca : Mega, 2018 - 
     4 vol.
     ISBN 978-606-020-017-8
     Vol.2 : Zei salvatori – Culte de mistere – Sincretism = 
     Savior Gods – Mystery Cults – Syncretism. - 2018. - 
Conține bibliografie. - ISBN 978-606-020-031-4

I. Timofan, Anca (ed.)

902



Cuvânt înainte

aliena și îndepărta de realităţile cotidiene, ca în exemplul citat de M. Eliade 
despre Theodor Mommsen care știa pe de rost străzile din Athena lui Pericle, 
dar ca să ajungă acasă în Berlin trebuia condus de valetul său. Patrimoniul pe 
care arheologii și muzeografii îl descoperă, conservă și valorifică știinţific nu 
este doar al lor, ci este public. Ei sunt doar niște custozi temporari și 
misiunea lor este să-l prezinte celorlalţi într-o manieră accesibilă, astfel încât 
fiecare să-i poată aprecia importanţa și să înţeleagă, atât cât putem azi în 
modernitate, lumea din care vine. 

Colegii mei de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia și colaboratorii 
lor au înţeles acest lucru și merită felicitaţi pentru acest proiect Pantheon 3D. 
Antichitatea cu vestigiile ei nu e doar amintirea prăfuită a unei epoci 
revolute, ci un pretext de a pune la lucru cele mai noi tehnici de înregistrare a 
patrimoniului (cum este scanarea și printarea 3D), de a aduce la îndemâna 
celor tineri, fascinaţi de tehnologie și gadgeturi, obiecte greu de atins și 
manipulat de oricine, teme și idei venite din trecut, din Antichitatea greco-
romană, importantă parte componentă a identităţii europene. 

Mysterion 3D, expoziţia și catalogul știinţific al acesteia, prezintă zeii puși în 
centrul cultelor de mistere din bazinul mediteranean (misterele lui Mithras, 
misterele isiace și misterele zeilor Cybele și Attis) și unii zei ai populaţiilor 
integrate în Imperiul Roman care cunosc o vogă particulară și o răspândire 
macro-regională (Epona, Cavalerul Trac, Cavalerii Danubieni, Iupiter 
Zbelsurdos, Nantosuelta). Această selecţie a fost făcută mai ales de hazard, 
monumente dedicate acestor zei se regăsesc în patrimoniul muzeului din 
Alba Iulia, ilustrând panteonul ad-hoc al locuitorilor din aglomerarea 
urbană de la Apulum, colonia Aurelia și municipium Septimium.

Cum înţelegem azi religia Imperiului Roman din perspectiva locuitorilor 
unor state naţionale, cu limbi naţionale, dar cuprinși într-o structură 
politico-administrativă supra-naţională, Uniunea Europeană? Un concept 
cheie al UE este unitatea în diversitate și multiculturalismul. Era Imperiul 
Roman multicultural? Era omul roman tolerant din punct de vedere 
religios? Cum este posibil ca alături de religia civică având în centru triada 
capitolină, cultul imperial și zeii panteonului clasic greco-roman să coexiste 
zeii de origine persană, egipteană, micro-asiatică, celtică sau tracică? Zei 

populari cunoscuţi de toţi, de la cel mai înalt oficial roman din Dacia la 
meșteșugarul sau ţăranul din Apulum și din teritoriul rural al acestuia, cum 
sunt zeii misterelor elenistice, Mithras, Isis sau Attis? Sau zei obscuri care nu 
depășesc incinta unor sanctuare etnice cum sunt Zbelsurdos sau 
Nantosuelta? 

Toleranţa romană, corolar al acestui multiculturalism ante literram, trebuie 
înţeleasă cu ajutorul conceptului de relativism religios conţinut de 
politeismul antic. Grecii și romanii cred că zeii din Olimp sunt unici, aceiași 
peste tot în lume, dar că oamenii nu cunosc adevăratele lor nume, numele cu 
care zeii se adresează unii altora. Oamenii nu cunosc decât numele date de 
oameni zeilor, de oameni inspiraţi de zei cum sunt oracolele sau poeţii 
(Homer, Hesiod și alţii). Oamenii nu știu cum arată zeii și de aceea și-i 
reprezintă antropomorf așa cum și-i imaginează artiștii inspiraţi și ei de 
divinitate, ca Fidias de exemplu. Credinciosul antic acceptă că nu cunoaște 
numele și chipurile adevărate ale zeilor și în consecinţă fiecare popor 
reprezintă aceiași zei conform propriilor tradiţii în limbile lor barbare. 
Romanii îi spun zeului suprem Iupiter și îl reprezintă cu mănunchi de 
fulgere și acvilă, în timp ce tracii îi spun Zbelsurdos și îl reprezintă cu 
mănunchi de fulgere, acvilă și șarpe. Din această perspectivă conceptul de 
toleranţă romană este nepotrivit. Este mai mult acceptarea faptului că zeul 
este incognoscibil, că numele, tradiţiile și ritualurile fiecărui popor sunt 
adevărate, garanţia fiind existenţa și succesul acestora. Atâta timp cât zeul 
răspunde, ajută și îl protejează pe credinciosul trac care îl apelează ca 
Zbelsurdos și îl înfăţișează cu un șarpe, romanul este dispus să îl considere 
un avatar al zeului său domiciliat în Olimpul celest și îi va spune Iupiter 
Zbelsurdos.

Este de fapt un joc între o religie civică a statului roman cu instituţii 
religioase recunoscute și promovate de elita Imperiului și o religie a 
sanctuarelor locale care copiază instituţii, ritualuri, mitologie în acest efort 
de integrare și de a stabili un limbaj comun. Din fundal se profilează și o 
religie alternativă, transnaţională, care transcende atât religia civică și religia 
sanctuarelor, anume cultele de mistere. Dacă am dori să facem o analogie cu 
lumea modernă, misterele elenistice ar fi religia New Age a antichităţii. 
Există în studiul religiei romane un clișeu peren, cel al contractualismului și 
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De obicei arheologii și istoricii antichităţii clasice sunt percepuţi de publicul 
larg drept niște specialiști preocupaţi exclusiv de aceste vestigii prăfuite pe 
care le ţin sub lacăte în muzee și le arată cu parcimonie celorlalţi în expoziţii 
temporare de scurtă durată. Pe undeva, această percepţie nu este în 
întregime falsă. Preocuparea excesivă pentru vechi, pentru trecut, te poate 

Ca și primul volum, cel de-al doilea al proiectului Pantheon 3D valorifică 
patrimoniul muzeului din Alba Iulia, prezentând publicului, de data 
aceasta, zeii care nu fac parte din sacra publica a Imperiului Roman, primul 
fiind dedicat zeilor și miturilor greco-romane.

Prefaţa sau cuvântul înainte are rolul să deschidă o fantă luminoasă prin care 
conţinutul volumului prefaţat să se reveleze cititorului, încă înainte de a-l 
răsfoi. Continuând analogia, seamănă cumva cu un ritual de iniţiere din 
misterele antice, cu mizanscena, de pildă, din Mitreo delle Terme del Mitra 
din Ostia, unde o deschizătură în bolta mithraeum-ului subteran permitea 
credinciosului antic să vadă luminată natural statuia zeului sacrificând 
taurul .[p. 4]

Mitreo delle Terme del Mitra, Ostia Antica/ 
e  Mithraeum at the Baths of Mithras, Ostia Antica
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Panteonul clasic greco-roman din Apulum schiţat în primul volum 
Pantheon 3D este completat cu divinităţile volumului al doilea, zei puși în 
centrul unor culte locale sau de mistere. Toate aceste monumente sunt 
ilustrative pentru religia unor comunităţi cosmopolite din Apulum, o mare 
aglomerare urbană dintr-o provincie de frontieră cum era Dacia, dar, 
mutatis mutandis, sunt o fereastră spre înţelegerea religiei Imperiului 
Roman în ansamblu. Asemenea documente importante merită 
popularizate, făcute accesibile tuturor, explicate de cei care le descoperă și 
păstrează, așa cum face proiectul Pantheon 3D.

răcelii religiei tradiţionale (greco-romane, civice), născut din epoca în care s-
au pus bazele studiului modern al religiozităţii Republicii Romane și a 
Imperiului Roman, în epoca lui W. Otto, L. Preller și G. Wissowa. Această 
viziune a unui do ut des rigid între om și zeu, a unui contract formal cu 
divinitatea lipsit de alte trăiri ale religiozităţii, trădează cumva atitudinea 
protestantismului german al secolului al XIX-lea. Pe fondul acestei răceli a 
religiei tradiţionale cresc cultele orientale exuberante și misterioase, care 
propun credinciosului salvarea ultramundană. Religiile misterice se 
adresează într-adevăr individului, nu comunităţilor, ca religia civică sau 
cultele sanctuarelor. Identitatea civică sau naţională este secundară în 
momentul în care te iniţiezi în misterele lui Mithras, Isis sau Cybele, pe de o 
parte, dar apartenenţa la aceste culte este o simplă opţiune personală a 
credinciosului ca un pelerinaj al catolicului la Santiago de Compostella sau 
frecventarea ashram-ului lui Osho.

FOREWORD1.

Două reliefuri mithraice din colecţia de monumente 
din piatră a vechiului muzeu de la Alba Iulia (foto A. Cserni)/ 

Two Mithraic reliefs from the collection of carved stone monuments 
of the former museum at Alba Iulia (photo A. Cserni)
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e preface or foreword is designed to open a light slit that would reveal the 
reader the content of the introduced volume, prior even browsing it. 
Furthering the analogy, this somewhat resembles to an initiation ritual of 
the ancient mystery cults, with the mise-en-scène, for instance, of the Mitreo 
delle Terme del Mitra in Ostia, where an opening in the dome of the 
underground mithraeum allowed the ancient faithful to see the statue of the 
god sacrificing the bull illuminated by natural light . [p. 4]

Similarly to the first, the second volume of the Pantheon 3D project makes 
enhanced use of the Alba Iulia-based Museum's heritage, presenting to the 
public, this time, the gods not included in the sacra publica of the Roman 
empire, the first being dedicated to the Graeco-Roman gods and myths.

e public usually perceives the archaeologists and historians of the classical 
Antiquity as specialists concerned exclusively with these dusty remains that 
they keep locked in museums and which they parsimoniously exhibit to the 
others in short lived temporary exhibitions. In part, such perception is not 
entirely false. Excessive concern for the past may alienate and estrange one 
from the daily realities, like for instance in the example quoted by M. Eliade 
about eodor Mommsen, who knew by heart the streets in the Athens of 
Pericles, yet, who, in order to get home, in Berlin, had to be escorted by his 

Conf. Dr. Sorin Nemeti,
Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca
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valet. e heritage which the archaeologists and museographers discover, 
preserve and scientifically utilise, is not only theirs, it is public. ey are 
mere temporary custodians and their mission is to present it to the others in 
accessible manner, so that each and everyone may appreciate its importance 
and understand, inasmuch as we are able to do that today, in modern times, 
its world of origin. 

My colleagues from the National Museum of the Union in Alba Iulia and 
their collaborators have understood this, and they deserve congratulations 
for this Pantheon 3D project. Antiquity, with its remains, is not just the 
dusty remembrance of a long past period, but a pretext to put at work the 
state-of-the-art record techniques of the heritage (3D scanning and 
printing) and make available to the young, fascinated by archaeology and 
gadgets, objects difficult to touch and handle by anyone, themes and ideas 
from the past, from the Graeco-Roman Antiquity, important constituent of 
the European identity. 

But how do we understand today the religion of the Roman empire, from 
the point of view of national states' inhabitants, with national languages, yet 
included in a supranational political-administrative structure like the 
European Union? A key concept of the EU is unity in diversity and 
multiculturalism. Was the Roman empire multicultural? Was the Roman 
man religiously tolerant? How is it possible that the civic religion centred 
upon the Capitoline triad, the imperial cult and the gods of the classical 
Graeco-Roman Pantheon coexisted with the gods of Persian, Egyptian, 

Mysterion 3D, the exhibition and its scientific catalogue, places the gods at 
the heart of the mystery cults from the Mediterranean basin (the mysteries 
of Mithras, Isis and those of Cybele and Attis) and some gods of the 
populations incorporated in the Roman empire of particular trend and 
macro-regional diffusion (Epona, the racian Horseman, the Danubian 
Riders, Jupiter Zbelsurdos, Nantosuelta). ey were compiled by hazard, as 
monuments dedicated to these gods are found in the heritage of the 
Museum in Alba Iulia, illustrating the ad-hoc Pantheon of the inhabitants 
from the urban cluster at Apulum, colonia Aurelia and municipium 
Septimium.

Roman tolerance, outcome of such ante literram multiculturalism, must be 
understood with the aid of the concept of religious relativism contained by 
the ancient polytheism. e Greeks and Romans believe that the gods on 
the Olympus are unique, the same all over the world, however that humans 
are oblivious to their real names, by which the gods address one to each 
other. Humans are familiar only with the names that god-inspired humans 
gave them, like for instance the oracles or poets (Homer, Hesiod and 
others). Humans are unaware of the gods' appearance, therefore they often 
depict them anthropomorphically, as imagined by the artists at their turn 
inspired by the gods, like for instance Phidias. e ancient faithful agree that 
the true name and face of the gods remain unknown, hence each populace 
render the same gods according to their own traditions in their own 
Barbarian languages. Romans call the supreme god Jupiter and depict him 
with thunderbolt and the eagle, while the racians name him Zbelsurdos 
and represent him with thunderbolt, eagle and serpent. From this view, the 
concept of Roman tolerance is inappropriate. is is more about agreeing 
that the god is incomprehensible, that the name, traditions and rituals of 
each people are truthful, as warranted by their existence and success. As long 
as the god responds, aids and protects the racian believer who calls him 
Zbelsurdos and depicts him with serpent, the Roman is willing to include 
him among the avatars of his / her god who resides the celestial Olympus 
and would call him Jupiter Zbelsurdos.

It is in fact a game between a civic religion of the Roman state with recog-
nized religious institutions promoted by the elite of the empire and a 
religion of local sanctuaries that copy institutions, rituals and mythology in 
its effort to integrate and establish common ground. From the background, 
there also emerges an alternate, transnational religion, which transcends 
both the civic religion and that of the sanctuaries, namely the mystery cults. 
If one would wish to make a parallel with the modern world, the Hellenistic 

Micro-Asian, Celtic or racian origin? Popular gods that everybody knew, 
from the highest Roman official from Dacia to the artisan or peasant from 
Apulum and its rural territory, like the gods of the Hellenistic mysteries, 
Mithras, Isis or Attis? Or the obscure gods that did not surpass the enclosure 
of ethnic sanctuaries like Zbelsurdos or Nantosuelta? 

mystery cults would be the New Age religion of the Antiquity. In the study 
of the Roman religion, there is a recurrent cliché, that the traditional 
religion (Graeco-Roman, civic) is contractual and unresponsive, born in the 
period when the foundations of the modern study of the religiosity of the 
Roman Republic and empire were laid, in the times of W. Otto, L. Preller 
and G. Wissowa. is vision of a rigid do ut des between man and god, of a 
formal contract with the deity lacking any other feeling of religiosity, 
somehow betrays the attitude of the 19th century German Protestantism. 
e exuberant and mystery oriental cults that propose the faithful ultra-
mundane salvation develop on the background of such unresponsiveness of 
the traditional religion. e mystery religions indeed address the individual, 
not the community, as the civic religion or the cults of the sanctuaries do. 
e civic or national identity is secondary at the time when one is initiated 
in the mysteries of Mithras, Isis or Cybele, on one hand, but joining these 
cults is a personal choice of the believer, like for instance the pilgrimage of 
the Catholic to Santiago de Compostella or attending the ashram of Osho.

Faculty of History and Philosophy, 
Conf. Dr. Sorin Nemeti,

e classical Graeco-roman Pantheon from Apulum sketched in the first 
Pantheon 3D volume is completed with the deities from the second, gods 
who lay central to local or mystery cults. All these monuments are 
illustrative to the religion of the cosmopolite communities from Apulum, a 
great urban area from a border province like Dacia, yet, mutatis mutandis, 
they are a mirror for understanding the religion of the Roman empire 
overall. Such important documents are worth making available and 
accessible to everyone, explained by those who discover and preserve them, 
as Pantheon 3D project does.

Babeș Bolyai University of Cluj-Napoca

Portretul zeiţei Isis, panel de lemn pictat, Egipt (100-200 p.Chr.) / 
e portrait of goddess Isis (panel) tempera on wood, Egypt (AD 100-200)

Getty Villa (e J. Paul Getty Museum)



Pantheon 3D a fost declarat câștigător la sesiunea de finanţare A.F.C.N. 
I/2018 pentru aria Programe Multianuale, urmând a fi implementat de 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în perioada 2018 – 2019. Programul 
cultural multianual Pantheon 3D reprezintă cea mai ambiţioasă iniţiativă 
din domeniul valorificării şi expunerii patrimoniului arheologic întreprinsă 
în cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, şi una dintre puţinele 
la nivel naţional. Valorificarea patrimoniului cultural mobil prin tehnologie 
digitală în contextul abordărilor inter/multidisciplinare aduce în prim-plan 
scanarea 3D și fotogrammetria ca metode independente de digitizare care 
pot fi însă foarte ușor integrate în fluxul operaţiunilor de documentare 
specifice patrimoniului cultural.

Programul cultural Pantheon 3D urmărește valorificarea interdisciplinară a 
patrimoniului arheologic de epocă romană prin tehnologie modernă: 
digitizarea 3D a operelor de artă romană reprezentând divinităţi și personaje 
mitologice din colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (MNUAI), 
realizarea unei colecţii virtuale şi a unei platforme interactive 3D, dar și prin 
metode clasice: expoziţii temporare având ca tematică religia și arta romană 
la Apulum, publicaţii, prezentări și ateliere pentru elevi și studenţi. 

e Pantheon 3D cultural programme aims at the interdisciplinary 
enhanced use of the Roman date archaeological heritage through modern 
technology: 3D digitizing of the Roman artworks depicting deities and 
mythological figures in the collection of the National Museum of 
Unification from Alba Iulia (MNUAI), the accomplishment of a virtual 
collection and an interactive 3D platform, but also via the classical methods: 
temporary exhibitions on the topic of Roman religion and art at Apulum, 
publications, papers and workshops for pupils and students.

Pantheon 3D has been declared a winning project in the funding session 
A.F.C.N. I/2018 for the area of Multiannual Programmes, to be 
implemented by the National Museum of Unification from Alba Iulia over 
2018 – 2019. e multi annual cultural programme Pantheon 3D is the 
most ambitious initiative in the field of enhanced use and exhibition of the 
archaeological heritage carried out by the National Museum of Unification 
from Alba Iulia, one of the few at national level. e enhanced use of the 
mobile cultural heritage through digital technology in the context of 
inter/multi-disciplinary approaches brings to the forefront the 3D scanning 
and photogrammetry as independent digitization methods, which may be 
though easily integrated in the flow of documenting operations specific to 
the cultural heritage.

Despre PANTHEON 3D About PANTHEON 3D2.
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Iupiter Zbelsurdos – originalul 
roman și replica sa 3D 

Jupiter Zbelsurdos – the Roman 
original and its 3D replica

Echipa proiectului / e project team: 

Anca Timofan
Călin Șuteu
Radu Ota
George Bounegru
Ilie Lascu
Radu Ciobanu
Cătălin Pavel
Dan Anghel
Daniela Burnete
Adina Bogdan
Gabriela Cristina Balica
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Scanaţi acest cod QR pentru a vizita colecţia
virtuală cu modele 3D a Muzeului nostru, 
accesibilă pe telefonul sau tableta dvs., 
conectată la internet / Scan this QR code 
to visit our 3D virtual museum using your
internet connected phone or tablet.

MYSTERION 3D MYSTERION 3D

Seria evenimentelor organizate în cadrul programului cultural Pantheon 3D 
a continuat cu o invitaţie de iniţiere în universul ascuns al cultelor de mistere 
din lumea greco-romană. Expoziţia MYSTERION 3D. Zei salvatori, mistere 
și sincretism religios la Apulum a fost organizată la Museikon. Vizitatorii au 
intrat în atmosfera unei expoziţii care a îmbinat expunerea clasică a pieselor 
din colecţia de artă romană a muzeului cu tehnologia modernă utilizată în 
cadrul digitizării 3D a patrimoniului arheologic de la Apulum.

Zei și zeiţe cu rădăcini, fie în extravagantul Orient, fie în tradiţiile 
mitologice cu specific etnic ale tracilor sau celţilor, au intrat în panteonul 
din Apulum, găsindu-și locul într-o diversitate religioasă marcată de 
fenomene sincretice. Divinităţi fascinante, precum Mithras, Isis sau Serapis, 
au devenit extrem de populare în Antichitate, misterele lor reprezentând un 
adevărat trend religios. Numeroși adepţi au fost atrași de caracterul orgiastic 
cu accente extatice al ceremoniilor, sau de ezoterismul ritualurilor iniţiatice 
și al liturghiilor sacre (hieroi logoi). Zeii izbăvitori, protectori, vindecători și 
aducători de prosperitate, promiteau salvarea sufletului și propuneau o 
perspectivă pozitivă asupra vieţii după moarte, fiind atotputernici.

Mysterion 3D propune o nouă iniţiere - cea în „misterele” digitizării 3D, în 
tainele unei metode avansate de documentare, cercetare și păstrare virtuală a 
patrimoniului cultural, care atrage din ce în ce mai mai mulţi susţinători în 
ultimii ani. Zei Pe Display reprezintă componenta expoziţională 3D de 
vizualizare a pieselor romane. Prezentarea se realizează cu ajutorul unui 
dispozitiv interactiv cu ecran tactil care permite accesarea online și 
vizualizarea colecţiei cu modelele 3D ale sculpturilor romane disponibilă pe 
https://sketchfab.com/MNUAI, prin intermediul platformei on-line 
Sketchfab.com.

Mysterion 3D suggests a new initiation that is in the “mysteries” of 3D 
digitization. It is an introduction in the themes of an advanced method for 
the documentation, research, and virtual archiving of cultural heritage, a 
method which has been attracting more and more followers in the recent 
years. Gods On Display was the 3D exhibition part for visualizing the Roman 
artworks depicting gods and mythological figures. e presentation was 
made with the aid of an interactive device with touch screen which allo wed 
the online access and visualizing by the visiting public of the collection of 
Roman sculptures 3D models available at , https://sketchfab.com/ MNUAI
using . Sketchfab.com

e Pantheon 3D series of events continues with an invitation into the 
hidden universe of the mystery cults in the ancient Greco-Roman world. 
e exhibition MYSTERION 3D. Savior Gods, mysteries and religious 
syncretism at Apulum was held at Museikon. Visitors came into the 
atmosphere of an exhibition which combined the classic display of the 
museum's Roman art collection with the modern technology used in 3D 
digitization of the archaeological heritage of Apulum.

Gods and goddesses with origins either in the extravagant Orient, or in the 
mythological traditions of the racians and Celts, have entered the 
pantheon of Apulum. ey were part of a world marked by religious 
diversity and syncretic phenomena. Fascinating divinities, like Mithras, Isis 
or Serapis, were extremely popular in Antiquity, and their mysteries became 
religious trends. Numerous followers have been attracted by the orgiastic 
character of the ceremonies, or the esoteric nature of the initiation rituals 
and sacred liturgies (hieroi logoi). e savior and mystic gods promised the 
salvation of the soul, and were offering a positive perspective on life after 
death. Furthermore, their pantheist nature also recommended them as 
protectors, healers, and prosperity bearers.
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Aspecte din cadrul expoziţiei Mysterion 3D, organizată la subsolul clădirii Museikon și vernisată pe 23 noiembrie 2018 / 
Aspects from the Mysterion 3D exhibition, installed in the dedicated space within the basement of the Museikon building, opened to the public on November 23rd, 2018.



Imprimarea 3D pentru muzee, 
cercetare și educație 

History’s digital 
memory 3.
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Scanarea și imprimarea 3D cunosc în ultima vreme o perioadă deosebit de 
activă de integrare și difuziune în cadrul unor domenii dintre cele mai 
diverse, din acest punct de vedere, cel al patrimoniului cultural nefăcând 
nici el excepţie. Aici aplicaţiile sunt dintre cele mai diverse, de la studiu și 
analiză știinţifică, la utilizare educaţională și vizualizare interactivă 
(expoziţiile tactile), și mergând până la a suplini și chiar înlocui complet  
operaţiuni specifice din cadrul proceselor de restaurare-conservare, atât cele 
in situ cât și cele desfășurate în colecţiile muzeale. 

Programul Pantheon 3D își propune, într-o primă fază, să răspundă unei 
nevoi evidente de optimizare a contactului publicului cu mediul muzeal 
clasic, aducând în prim plan noi variante de expunere muzeală bazate 
exclusiv pe cele mai recente tehnologii, între care scanarea și imprimarea 
3D. Dacă platforma digitală interactivă, sub forma expoziţiei virtuale 
suplinește o primă cerinţă de interactivitate și difuziune, atât către public cât 
și către mediul știinţific, imprimarea 3D este cea care aduce în plus o 
contribuţie consistentă prin facilizarea interacţiunii tactile, directe, cu 
valorile culturale din patrimoniul arheologic al muzeului, nu în ultimul 
rând asigurând un astfel de acces și celor cu dizabilităţi de vedere, de multe 
ori uitaţi de promovarea muzeală clasică.

e Pantheon 3D programme sets out, in a first phase, to answer a specific 
need to optimize the degree of public interaction with the classical museum 
environment, bringing into use new ways to exhibit, based exclusively on 
the latest technologies available from 3D scanning and printing. If our 
digital interactive on-line exhibition answers a first requirement towards 
interactivity and diffusion, both towards the public and the scientific 
environments, 3D printing comes to put forward a consistent message, 
facilitating direct tactile interaction with archaeological heritage artifact 
replicas, thus ensuring access to those visually impaired, most often 
forgotten by the classical museum display. 

3D scanning and printing are lately the subject of a very active period of 
integration and diffusion within various fields of study and from this point 
of view that of cultural heritage is no exception. We have here diverse 
applications, from advanced study and scientific research to educational use 
via interactive visualization (including tactile exhibitions) all the way to 
supplementing and sometimes completely replacing specific operations 
within the processes involved by restoration and conservation sciences, both 
in-situ and within museum collections. 

3D Printing for museums, 
research and education3.
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Modelul 3D al lui Hercules de la Apulum, 
importat în aplicaţia imprimantei 3D / 
The 3D model of Hercules of Apulum, 

as imported within the 3D printer software

Modelul 3D al lui Hercules de la Apulum, 
și structura de suport creată (mov) / 
The 3D model of Hercules of Apulum, 
with the suport structure in place (purple)



Dacă modelele 3D pot fi definite ca și redări virtuale complexe, detaliate și 
fotorealistice ale suprafeţei artefactelor scanate, imprimarea 3D este la rândul 
ei procesul de obţinere, prin procedee de manufacturare aditivă, a unor 
obiecte tridimensionale solide în baza acestei informaţii furnizate. În cadrul 
acestui proces aditiv obiectul este creat prin suprapunerea succesivă a unor 
straturi de material până este obţinută forma sa finală, fiecare strat fiind în 
fapt o redare bidimensională a unei secţiuni orizontale prin obiect. Un alt 
procedeu de obţinere a obiectelor 3D este extrudarea, un proces de 
manufacturare prin substragere, aceasta fiind realizată cu ajutorul unor 
dispozitive de frezare controlate numeric. Pentru realizarea unor forme 
complexe, cum sunt cele ale artefactelor programului nostru, am ales o 
imprimantă 3D cu două capete de extrudare, modelul Ultimaker 3 Extended. 
Această soluţie accesibilă permite realizarea unor print-uri 3D de maxim 30 
de cm înălţime, utilizând două capete de extrudare independente, unul 
pentru modelul de bază, alimentat cu filament PLA (polylactic acid, un plastic 
biodegradabil obţinut din resurse non-petroliere) și al doilea pentru 
materialul suport de tip break-away, un plastic special care oferă suport în 
timpul imprimării, dar poate fi înlăturat la final prin rupere.

Pot fi identificate astfel o serie întreagă de avantaje ale scanării și imprimării 
3D în domeniile muzeologiei și cercetării arheologice, de la documentarea în 
cel mai mic detaliu a suprafeţelor până la arhivarea tridimensională a acelor 
artefacte sau contexte ce sunt ameninţate atât de trecerea timpului (eroziune 
etc) cât și de diverse conflicte sau dezastre naturale, mergând până la 
îmbunătăţirea consistentă a accesibilităţii colecţiilor și în special replicarea 
sau completarea artefactelor prin operaţiuni specifice conservării și 
restaurării. În acest context, programul Pantheon 3D își propune într-o primă 
fază realizarea unor cópii cât mai fidele pentru cele mai reprezentative 
artefacte, menite a facilita interacţionarea tactilă, adresată în special celor cu 
dizabilităţi de vedere și nu în ultimul rând copiilor. Aceste replici fidele ar 
putea fi folosite atât în circuitul muzeal local cât și în activităţi educaţionale 
recreative oriunde în lume, ca subiect al unor lecţii de artă sau istorie, nefiind 
excluse nici chiar utilizările specifice de către specialiști. O următoare etapă 
avută în vedere este aceea de a încerca repararea / completarea unor artefacte 
prin adăugarea unor părţi imprimate 3D, perfect adecvate suprafeţelor 
existente, modelate fie în baza unor artefacte similare existente, fie în baza 
unor analogii clare.

We can identify an entire series of advantages derived from using 3D 
scanning and printing in museum sciences and archaeological research, 
from documenting the smallest detail to three-dimensional archiving of 
contexts and artifacts that are threatened by the passage of time (erosion etc) 
and by conflict or natural disasters, all the way to consistently improving 
accessibility of collections. ese technologies can also be used to replicate 
or complete damaged artifacts, as part of specific conservation and 
restoration practices. Within this entire context our Pantheon 3D 
programme aims to create, in a first phase, accurate scaled copies of our most 
representative artifacts, to be used in facilitating tactile interaction, specially 
aimed at visually impaired people and not the least to children of all ages. 
ese replicas can also be used within our museum and also as part of 
worldwide educational experiences, as subject of art history lessons for 
example, not excluding specific uses within the research community. A next 
stage within our project is to attempt repairs and integration of 3D printed 
missing parts that can be perfectly applied to the existing surfaces, based on 
scientific information and/or clear analogies from those times.

If 3D models can be defined as virtual complex renditions of scanned 
artifacts, with accurate geometric and photorealistic details, 3D printing is 
the additive manufacturing of solid three-dimensional objects based on the 
information provided by the former. By this additive process the object is 
created from the successive overlapping of material strata until the final 
form is completed, each strata being in fact a bi-dimensional rendition of a 
horizontal section through the object. Another way of obtaining 3D forms 
is by extrusion, a subtraction manufacturing process, accomplished with the 
use of computer controlled milling machines. In order to accomplish 
complex shapes, like those provided by our artifacts, we have chosen a 3D 
printer with two separate extrusion heads, the model Ultimaker 3 Extended. 
is accessible solution provided us with the ability to create 3D prints with 
a maximum height of 30 cm, using two independent heads, one for the 
actual print, fed with PLA (polyactic acid, a biodegradable plastic obtained 
from non-petroleum resources) filament and the other fed with a special 
break-away plastic, providing needed support during printing and that can 
be removed at the end by breaking. 
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Detaliu cu imprimarea 3D a replicii lui Hercules de la Apulum / 
Detail from the 3D printing of Hercules of Apulum. 



Operaţiunea începe cu prelucrarea modelul 3D digital în vederea 
imprimării, o primă cerinţă fiind realizarea unei suprafeţe complet închise, 
fără goluri. Cu ajutorul aplicaţiei dedicate (Ultimaker Cura 3.6) modelul 
3D este importat, rotit pentru o imprimare optimă și adus la scara dorită de 
redare, fiind apoi alese rezoluţia straturilor și gradul de umplere a 
interiorului . În cazul în care modelul este unul complex, cu suprafeţe [p. 16]
izolate și în consolă (cum ar fi un braţ extins în afara corpului) este necesară 
generarea unei structuri de suport pentru a permite o imprimare completă și 
de calitate și a acestor părţi. Această structură de suport va fi realizată tot de 
către imprimanta 3D, în paralel cu modelul principal, dintr-un plastic 
special, ce va putea fi apoi înlăturat . Acest model precum și structura [p. 17]
de suport necesară vor fi fragmentate în mii de straturi orizontale cu ajutorul 
unui software specializat, fiind apoi transferate imprimantei 3D strat cu 
strat. Grosimea minimă a unui strat este de 0.1 mm (cu anumite materiale se 
poate atinge chiar și 0.06 mm), suprafeţele astfel rezultate fiind foarte fine, 
aproape netede. Printarea 3D la rezoluţie maximă (0.1 mm) a unei versiuni 
de 29 de cm a statuetei lui Hercules de la Apulum a durat 3 zile, 16 ore și 55 
de minute, fiind consumaţi 37 metri (296 grame) de filament PLA și 21 
metri (165 grame) de filament break-away . [p. 18-19]

Acest tip de replicare a artefactelor precum și existenţa muzeului virtual pot 
deveni definitorii în vederea unor schimbări de perspectivă a mediului 
muzeal, prin reintroducerea unor aspecte esenţiale în experienţele culturale 
oferite, precum cel al interacţionării tactile sau cel al interacţionării multi-
senzoriale. Beneficiile acestor evoluţii vor fi evidente în ceea ce privește 
accesibilizarea patrimoniului cultural, în special în cazul persoanelor cu 
deficienţe de învăţare, pentru copii și chiar pentru cei în vârstă, pentru 
nevăzători sau cei cu deficienţe de vedere. Este evident astfel că domeniul 
imprimării 3D este într-o fază de rapidă dezvoltare tehnologică, promiţând 
dezvoltarea unor experienţe tot mai interesante în domeniul patrimoniului 
cultural, într-un mod cât mai accesibil și mai incluziv. 

Replicating artifacts with 3D printing and providing access to an online 
virtual museum could become essential steps into changing the perspective 
of museum environments, by restoring some essential aspects into the 
cultural experiences provided, like tactile and multi-sensorial interaction. 
Benefits from this evolution will be obvious in terms of providing access to 
cultural heritage, with special accents towards people with learning 
deficiencies, to children and mature people alike, to visually impaired 
people. It is also obvious that this field of 3D printing is in a state of 
accelerated technological development, promising more and more 
interesting experiences in the field of cultural heritage, in an increasingly 
accessible and inclusive way.

e entire operation starts with making sure that the 3D model is ready for 
printing, a main requirement being that it is hole-free, with complete 
surfaces. With the use of dedicated software (Ultimaker Cura 3.6) this 
model is then imported, rotated and scaled for optimal printing, the 
resolution is selected and also the degree in which the interior of the print is 
filled in . If the model is complex, with isolated and suspended  [p. 16]
surfaces (such as an extended arm) it is necessary to generate and print a 
support structure to allow for a complete and high quality printing of these 
particular areas. is support structure will be created also by the printer, 
using the second printing head, fed with a special plastic that can be easily 
removed later . e entire model and its created support structure is  [p. 17]
then fragmented into thousands of horizontal layers by the software and 
then each are delivered to the printer, one by one. e minimum thickness 
of a layer is 0.1 mm (with certain materials 0.06 mm can be achieved), the 
resulting surfaces being very smooth, almost flat. e 3D printing of a high 
resolution (0.1 mm) 29 cm high version of Hercules of Apulum took 3 days, 
16 hours and 55 minutes to complete, using 37 meters (296 grams) of PLA 
filament and 21 meters (165 grams) of break-away filament .  [p. 18-19]
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Replica imprimată 3D a lui Iupiter Zbelsurdos, 
cu materialul suport neînlăturat / The 3D printed 
replica of Jupiter Zbelsurdos, with the support 
material still in place

Replica imprimată 3D a lui Iupiter Zbelsurdos, cu materialul 
suport înlăturat / The 3D printed replica of Jupiter Zbelsurdos, 

with the support material removed

Călin Șuteu
Călin Șuteu



Zei salvatori – Culte de mistere – Sincretism
Savior Gods – Mystery Cults – Syncretism4.



Arta mithraică din Apulum 
în colecția Muzeului Național 
al Unirii din Alba Iulia

Mithraic art from Apulum: 
an overview of the collection 
of the National Museum of 
Unification, Alba Iulia

Deși Mithras era un străvechi zeu indo-iranian al luminii și adevărului, 
misteriile sale sunt mai degrabă o religie cosmică de factură greacă, iar nu 
orientală. Acest cult a fost probabil conceput de către un grup de elită din 

1Commagene, sau poate Roma sau Ostia . În vremea lui Traian, mithraismul 
este deja popular în rândul legionarilor și se rãspândește rapid utilizând cãile 
de comunicaţie ale infrastructurii militare, mai ales la Rin și la Dunãre. În 
sec. II-III p.Chr. cultul înflorește în toatã lumea romanã, din Britannia în 
Arabia, fiind astfel ultima religie importantã adoptatã în Imperiu. Femeile 
erau excluse din cult, iar adepţii treceau prin șapte trepte de iniţiere (gradele 
fiind Corax, Nymphus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus, Pater) , fiecare [p. 24]
sub protecţia unei planete. Locurile de cult ale lui Deus Sol Invictus Mithras 
erau peșterile, naturale dar mai ales artificiale, în care esenţială era o imagine 
a zeului triumfător înjunghiind un taur, un sacrificiu cu valoare cosmo-
gonică . Aceste mithraea erau concepute ca „imagini ale cosmosului” [p. 25]
(Porph., De antr. nymph., 6). 

Tauroctonia, cu analogii în iconografia lui Nike, avea o formă canonică, așa 
încât reliefurile din zona zidului lui Hadrian rămân similare celor de la Dura 
Europos. Standardizarea aceasta nu exclude însă un sistem simbolic mai 
complex poate decât în oricare altă artă a primelor secole p.Chr. La un prim 
nivel de interpretare, tauroctonia ar putea fi, de exemplu, o hartă a 
constelaţiilor (Perseus, Taurus), influenţată de concepţii astrologice 

2babiloniene și elenistice . Arta și arheologia mithraică sugerează însă că 
misteriile lui Mithra încorporau atât elemente ale dualismului iranian, cât și 
urme ale unor speculaţii platoniciene și stoice. Despre o doctrină mithraică 
nu se poate totuși vorbi, ci eventual de o viziune eclectică asupra lumii, în 
care un rol esenţial revenea discursului despre loialitate și despre destinul 
sufletului. Ambiţiile teologice făceau probabil loc rigorilor unui cult militar 
cu resorturile unei francmasonerii. Din anii ‘70, cercetarea modernă a 
început să respingă convingerea lui Cumont că mithraismul era practic o 

3formă romană de Mazdeism , continuând apoi să se îndepărteze și de 
4interpretările astrologice . Recent, se încearcă o abordare mai puţin 

e tauroctony scene, which was not necessarily inspired by the image of the 
winged Nike slaying the bull, had a canonical form, so that reliefs from 
Hadrian's Wall remain similar to those in Dura Europos. It draws however on 
a vast array of symbols and - as often argued, although less intensely of late - it 
may be a star-map based on Babylonian and Hellenistic astrological 
conceptions, related to the constellations Perseus and Taurus . e mithraea 2

themselves must have been conceived of as ”images of the cosmos” (Porphyry, 
De antr. nymph., 6). A Mithraic doctrine seems to never have existed, unless 
merely as an eclectic Mithraic worldview, centered around loyalty and the 
unfathomable destiny of the soul. is religion never aimed to build the 
universal church of Mithras, and amounted probably to not much more than 
a freemasonry-style military fraternal cult. At the same time, not only did it 
retain traces of the original Iranian dualism, but may have incorporated some 
Platonist and Stoic speculations. Modern research has, since the 70s, moved 
gradually away from Cumont's conviction that this was substantially an 
Oriental religion (a Roman form of Mazdaism) , and later also from 3

astrological interpretations . A welcome recent trend is to steer clear of the 4

While Mithras was originally an ancient Indo-Iranian god of light and truth, 
his mystery cult was a Greek, rather than Oriental, cosmic religion, probably 
designed by an elite group in Commagene or perhaps in Rome or Ostia . By 1

the time of Trajan, it was already popular among the legions and spreading 
quickly along military infrastructure lines, especially in the Rhine and 
Danube provinces. Flourishing during the 2nd and 3rd c. (all dates herein are 
AD) from Britain to Arabia, the Mithraic mysteries were the last religion to 
come to prominence in the Roman Empire. e cult excluded women, and its 
sworn brothers belonged to seven grades or ranks (Corax, Nymphus, Miles, 
Leo, Perses, Heliodromus, Pater) , each under the protection of a planet.  [p. 24]
e shrines of Deus Sol Invictus Mithras were natural or artificial caves with a 
central cult image, showing the triumphant god slaying a bull, a sacrifice with 
cosmogonic implications .  [p. 25]

Mithraeum-ul lui Felicissimus de la Ostia (sec. III 
p.Chr.)- panouri de mozaic alb-negru cu simboluri 
care fac trimiteri la cele șapte grade de iniţiere 
mithraice și la planetele asociate / e Mithraeum 
of Felicissimus from Ostia (3rd c. AD) - black-and-
white floor mosaic panels, with symbolic references 
to the seven grades of Mithraic initiation and the 
related planets.

Mithras ucigând taurul / Mithras slaying the bull
statuie de marmură, sec. II p. Chr., Roma / 
marble statue, 2nd c. AD, Rome
h. 1,29m, l. 1,24 m
British Museum, 
CIMRM 592
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Se cunosc astăzi cam 1.150 de sculpturi (printre care 700 tauroctonii, o 
jumătate din ele complete), alături de cam 1.000 de dedicaţii, descoperite în 
peste 420 de situri, între care 200 de sanctuare. Din Dacia provin cam 180 
de reliefuri mithraice (cel puţin 64 produse local), și mai mult de 70 de alte 

7monumente de cult . Au fost cercetate arheologic patru mithraea și este 
bănuită existenţa altor 15. În Apulum, de unde provin mai mult de 50 de 
monumente (aproape 70 dacă le numărăm și pe cele atribuite cu mai puţină 
certitudine cultului) și cel puţin 30 de adepţi (peste un sfert din toţi cei 

8cunoscuţi în Dacia), cultul lui Mithras este unul dintre cele mai populare . 
Prin Apulum se înţelege aici atât Colonia Aurelia Apulensis cât și Municipium 
Septimium Apulense. Comunitatea mithraică din Apulum este, după cea din 
Sarmizegetusa, cea mai importantă din provincie. Aici trebuie să fi existat 5 
sau 6 mithraea, deși cele șapte grade de iniţiere nu sunt atestate printre 
dedicanţi. Un rol esenţial în răspândirea cultului lui Mithras la Apulum 
trebuie să fi revenit Publicum Portorium Illyrici, în special prin conductores 
implicaţi în activatea minelor de sare, care aveau legături strânse cu 

9Poetovio, unde cultul este foarte bine atestat .

Comunitatea mithraică din Apulum are o prezenţă activă, epigrafic și 
artistic, în societatea provincială a sec. II-III p.Chr. Aproape la fel de 
numeroasă precum cea din Sarmizegetusa însăși, ea includea singurul adept 

10de rang senatorial cunoscut din Dacia . Monumentele mithraice expuse la 
MNUAI confirmă că, deși cultul era una din cele mai populare religii în 

11armata romană , adepţii civili au o prezenţă la fel de importantă precum cei 
militari. Esenţial însă este că monumentele figurative ilustrează gradul de 
variabilitate provincială al unei scheme iconografice religioase care rămâne, 
în ansamblul întregului imperiu roman, coerentă și standardizată. 

îndatorată iconografiei, echilibrată prin studii ale arhitecturii locașurilor de 
5 6cult , și a ritualurilor, în special a comensalităţii sacre .

În cele ce urmează, voi trece în revistă opt monumente figurative 
importante privitoare la cultul lui Mithras provenind din Apulum (și din 
territorium) și aflate în colecţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. 
Fiecare piesă va fi identificată nu numai cu numărul din corpusul lui 
Vermaseren, dar și cu numărul din catalogul lui Gabriel Sicoe, care reunește 
monumentele mithraice din Dacia. La acest catalog sunt de adăugat acum 

12descoperirile din Mithraeum III din Apulum . 

heavy bias towards iconography, and balance it out with the architectural 
study of mithraea , and even the archaeological study of the ritual meal 5

concluding worship . Indeed, since written sources tell us next to nothing 6

about Mithraic theology, archaeology carries the burden of proof for most 
research theses. 

Some 1,150 sculptures (around 700 tauroctonies, about a half of which 
complete) came down to us from the ancient world, together with some 
1,000 dedicatory inscriptions, found in over 420 sites, including 200 
sanctuaries. From Dacia, some 180 Mithraic reliefs are known (at least 64 
locally produced), as well as some other 70 cult monuments . Four 7

sanctuaries have been excavated in the whole province and the existence of 
15 more is conjectured. With at least 50 monuments (almost 70 if we count 
those that are probably, but not certainly, Mithraic) and at least 30 
worshippers (more than a quarter of those known in Dacia), the cult of 
Mithras is one of the most popular cults in Apulum . By Apulum are meant 8

here both Colonia Aurelia Apulensis and Municipium Septimium Apulense. 
e Mithraic community of Apulum was also the second largest civilian and 
military group among the Mithraic communities of the province. Although 
5 or 6, if not more, sanctuaries must have existed in Apulum, the seven 
Mithraic ranks or other internal hierarchy remain however unattested here. 
A key role in the spread of the Mithraic cult to Apulum must have been 
played by the Publicum Portorium Illyrici, particularly through the 
conductores in charge of salt mining in Apulum, who had close ties with 
Poetovio, where this cult is particularly well attested .9

e Mithraic community in Apulum was indeed epigraphically and 
artistically inclined in the 2nd and 3rd c. Although it had slightly fewer 
members than that in Sarmizegetusa, it included the only one of Mithras’ 
worshippers of senatorial rank known from Dacia . e Mithraic 10

monuments exhibited in the National Museum of Unification show that, 
while the cult of Mithras was the most popular religion in the Roman 
army , civilian worshippers were very numerous. More importantly, the 11

figurative monuments typify the degree of provincial flexibility allowed for 
within the cult’s overall iconographic unity across the Empire.

In what follows, I will provide a quick overview of the most important eight 
Mithraic figurative monuments discovered in Apulum (and its territorium) 
and exhibited today in the collection of the National Museum of 
Unification in Alba Iulia. I will refer to each piece first by its number in 
Vermaseren’s Corpus and Sicoe’s (2014) excellent catalog, which brings 
together all Mithraic monuments from Dacia. To this catalog one should 
add now, among others, the finds from Mithraeum III in Apulum . 12

1. 
Mithras slaying the bull 
(Mithras Tauroktonos) - Apulum

e marble relief (no. 30) is dated to the 3rd century AD and has the central 
register, as always, dedicated to the bull-slaying scene. Mithras, astride the 
bull, pulls its head up by the snout and thrusts a sword/dagger in the 
kneeling animal's shoulder. e tauroctony is framed by two pilasters. ese 
have been described as columns previously, but, although in very low relief, 
it is still visible that the artist chose not to round off their body. Above the 
scene there is an arching bough of leaves, alluding to the cave entrance. e 
god does not seem to turn his head back to look at the raven, but is shown 
almost frontally. He also does not wear Persian trousers (anaxyrides), but low 
boots instead, a detail typical for Dacia, where Mithras is often seen wearing 
such hunter boots. A dog and a snake dart upward to the bull's wound, a 
raven is perched on the bough, the scorpion is absent. Cautes bears an 
upright torch, but also supports another torch on his left shoulder, 
Cautopates (inverted torch lost) carries a bow. Both have low boots and 
crossed legs. Left predellae: bust of Sol wearing the radiate crown, Mithras 
Taurophoros, carrying the bull on his shoulders. Right predellae: e god 
born out of a rock, with Phrygian cap, dagger and torch, also lion on top of 
krater. Upper register: Mithras sitting and shooting arrows at a rock to 
produce a stream, behind him an Oriental-clad figure touches his shoulder, 
then Mithras climbing up a tree in order to reach the bull's Moon-barge 
carved next to it, bull in a house, kline with a bearded man in a cloak, with 
cup and dagger (Saturnus / Oceanus). Lower register: Mithras and Sol in a 

grotto for the sacred repast (banquet), tripod, kline; Sol in quadriga helps 
Mithras in; naked bust of Oceanus entwined by snake. e inscription 
reads: D(eo) i(nvicto) M(ithrae) T(itus) Aur(elius) 

F(abia) (tribu) Marcus vet(eranus) leg(ionis) XIII 
g(eminae). e relief's lower left corner is broken off. e presence in 
this and the next relief of vignettes not only to the left, but also to the right of 
the bull-slaying scene is typical of Dacian monuments, which are more 
symmetrical than those from other Danubian provinces . e combination 13

of a natural locale (suggested by leaves creating a sort of wreath above the 
scene) with the built environment (pilasters / columns) is, according to 
Sicoe 2014 , only seen in Dacia. Possible exceptions to this are however the 14

gilded silver foil plaque from Stockstadt and the tauroctony from Jajce, 
Dalmatia, where the gutters of the pediments atop the columns are heavily 
decorated with leaves.
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1. 
Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) - Apulum

Relieful din marmură (nr. 30) este datat în sec. III p.Chr. și are registrul 
central dedicat, ca întotdeauna, înjunghierii taurului îngenuncheat. 
Mithras, reprezentat frontal, trage pe spate capul animalului, în timp ce-i 
împlântă un pumnal în umăr. De-o parte și de alta a scenei jertfei se află doi 
pilaștri sau coloane, iar deasupra, un coronament de frunze, simbolizând 
peștera. Mithras nu poartă pantalonii orientali (anaxyrides), ci cizme joase, 
vânătorești, un detaliu caracteristic artei din Dacia. Un câine și un șarpe se 
apropie în grabă de rană pentru a asimila fluidele vitale. Din celelalte două 
animale care participă frecvent la scenă, corbul și scorpionul, doar primul 
este prezent. Cautes poartă și o doua torţă sprijinită de umărul stâng, iar 
Cautopates întinde un arc. Ambii dadofori poartă cizme joase și își 
încrucișează picioarele. Compoziţia este încadrată de scene secundare la 
stânga (bust al lui Sol încoronat, Mithras Taurophoros purtând taurul pe 
umeri) și la dreapta (nașterea din stâncă a lui Mithras, cu boneta frigiană, 
pumnal și torţă; leu deasupra unui krater). Registrul superior: Mithras trage 
cu arcul într-o stâncă pentru a face apa să ţâșnească, apoi se caţără într-un 
copac pentru a intra în barca cerească a taurului; taur într-o construcţie, 
kline cu un bărbat cu barbă, mantie, cupă și pumnal (Saturnus / Oceanus). 
Registrul inferior: Mithras și Sol într-o peșteră pentru masa sacră, tripod, 
kline; Sol în quadriga îl ajută pe Mithras să se suie (apoteoză); bust al lui 
Oceanus în jurul căruia se încolăcește un șarpe. Inscripţie: D(eo) 

i(nvicto) M(ithrae) T(itus) Aur(elius) F(abia) (tribu) 
Marcus vet(eranus) leg(ionis) XIII g(eminae). 
Prezenţa, pe acest relief și pe următorul, a scenelor secundare nu doar la 
stânga, ci și la dreapta tauroctoniei este tipică pentru monumentele din 

13Dacia, mai simetrice decât cele din alte provincii danubiene . Localizarea 
jertfei într-un spaţiu simultan natural (sugerat de cununa de frunze) și 

14construit (pilaștri) se cunoaște, după G. Sicoe , numai din Dacia (alt 
exemplu de la Drobeta). Posibile excepţii ar fi relieful de argint de la 
Stockstadt și tauroctonia de la Jajce, Dalmatia, unde sima frontoanelor de 
deasupra coloanelor este decorată cu frunze.

Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) / 
Mithras slaying the bull

relief din marmură / marble relief
sec. III p. Chr. / 3rd c. AD
h. 0,63 cm l. 74 cm, ad. 0, 3 cm
MNUAI  R 455
CIMRM 1958-59

Relieful anepigraf (nr. 40) datează de la începutul dinastiei Severilor. 
Registrul central: tauroctonie, dar vârful pumnalului încă nu a pătruns în 
grumazul animalului. Mithras are teaca pumnalului prinsă pe umăr, poartă 
cizme joase, iar detaliul pantalonilor persani nu se regăsește. Corbul este 
așezat pe mantia sa care flutură, șarpele și câinele se apropie de rană, 
scorpionul lipsește, deși se mai disting cleștii lui atacând genitalele taurului. 
Cautes poartă două torţe, iar Cautopates prinde coada animalului, care deja 
s-a transformat în spice de grâu. Ambii au picioarele încrucișate. Scene 
secundare la stânga (Mithras Bouklopos călărind taurul furat, apoi purtându-
l pe umeri) și la dreapta (Saturnus / Oceanus, nașterea lui Mithras, leu care 
cuprinde un krater). Registrul superior: Sol într-o biga, miracolul apei, 
adept care îngenunchează și așteaptă apa să ţâșnească; taur în barca cerească, 
o capră într-o casă al cărei acoperiș este aprins de Mithras; rând de altare, 
persoană cu toiag; porc și berbec (?); Luna într-o biga trasă de boi. Registrul 
inferior: ridicarea la cer într-o quadriga, Mithras cu pumnal, Sol cu torţă, 
Saturnus / Oceanus așezat, încolăcit de șarpe și înălţând braţele. Relieful, 
din marmură de Bucova, provine din principalul atelier de artă mithraică 
din Dacia, Sarmizegetusa, căruia i se atribuie cam jumătate (31 de reliefuri) 
din toate reliefurile mithraice produse în provincie. Absenţa cornului lunii, 
ca și prezenţa șirului de altare și a leului, alături de cele două torţe purtate de 
Cautes sunt caracteristice acestui atelier. Apulum era un centru de producţie 
artistică mithraică aproape la fel de important, ceea ce explică de ce nu era 
nevoie să se comande piese de la Sarmizegetusa. Reliefurile importate par a fi 
doar acesta și probabil nr. 39 (infra). Cizmele joase pe care le poartă Mithra 
în iconografia dacică par să sublinieze dimensiunea vânătorească a mitului, 
oglindită și în selecţia anumitor episoade (de ex. Mithras Taurophoros și 

15Bouklopos, Mithras căţărându-se în copac, incendiind acoperișul) .

2.
Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) - Apulum

Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) / 
Mithras slaying the bull

relief din marmură / marble relief
începutul dinastiei Severilor

 h.120 cm, l.100 cm, ad. 0,8 cm
MNUAI  R8

CIMRM 1972
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2. 
Mithras slaying the bull 

(Mithras Tauroktonos)
- Apulum

e anepigraph relief (no. 40) dates from the early Severan period. Lower 
left corner broken off. Central register: bull-slaughtering scene, the beast 
tied with a strap. Mithras has not plunged the dagger in yet, but the bull 
appears to be in its death-throes: its tail jerks up as the god constrains its 
rump with his extended right leg and wrenches back its head, making the 
throat rattle, as suggested by the clearly marked dewlap. Mithras is wearing 
low boots, no Persian trousers, and the scabbard fastened on his right 
shoulder. Raven perched on the billowing cape, snake gliding along the 
bottom, dog leaping up at the wound, scorpion missing, only its pincers 
seize the bull's genitals. Cautes carries two torches, Cautopates grasps the 
bull's tail which has already turned into ears of corn. Both have crossed legs. 
Left predellae: Mithras Bouklopos riding the stolen bull, then carrying the 
bull. Right predellae (less elaborate than the left ones): bearded god 
(Saturnus / Oceanus), Mithras' birth, lion squats by a krater. Upper register: 
Sol in a biga (both horses visible), Mithras shooting an arrow (water-
miracle), believer kneels and waits for the water to spring forth; bull in 
Moon-barge, goat in a hut whose roof is set afire by Mithras, row of altars, 
person with staff; pig and ram (?); Luna in a biga pulled by oxen (both 
visible). Lower register: ascension in a quadriga (all four horses visible), 
Mithras with dagger, Sol with torch, Saturnus / Oceanus sitting, entwined 
by snake, raising arms. From the banquet scene in the left lower corner, the 
relief only still shows a part of the vault above it. is relief was produced by 
Dacia's main Mithraic workshop, Sarmizegetusa, home to the largest 
Mithraic civil community in Dacia. e workshop's output (31 reliefs) 
accounts for about half of all Mithraic reliefs produced in Dacia. e marble 
can be traced back to the Bucova quarry, the main quarry of Roman Dacia, 
less than 20 km from Sarmizegetusa. e absence of the moon crescent, the 
presence of the row of altars and the lion, as well as the peculiarity that 
Cautes carries two torches, are all typical for this particular workshop. It is 
worth noting that Sol and Luna in a chariot are known from only half a 
dozen examples in the whole Mithraic corpus. Apulum, the second largest 
workshop in Dacia, seems to have imported from Sarmizegetusa very few 
Mithraic pieces, among which this relief and possibly no. 39 (infra). e use 
of low boots in Dacian Mithraic iconography seems to emphasize the god's 
nature as a hunter, also reflected in the choice of certain episodes (e.g. 
Mithras Taurophoros and Bouklopos, Mithras climbing the tree or lighting 
up the roof ).15

Relieful cu trei registre (nr. 41) ilustrează o tauroctonie tipică. Dintre cele 
patru animale, doar câinele și șarpele sunt prezente, teaca este purtată pe 
coapsă. Dadoforii nu au picioarele încrucișate și amândoi poartă, pe lângă 
torţă, un pedum. Scene secundare nu sunt prezente, doar bustul lui Sol și al 
Lunei. Registrul superior: miracolul apei, taurul în barca cerească, taurul în 
casă. Registrul inferior: Sol îngenunchează în faţa lui Mithras, masă sacră, 
ridicarea la cer a ambilor, bust al lui Saturnus / Oceanus. Inscripţie: Deo 

invicto Mit(h)r(a)e / Euhemerus ex voto / posuit.

3.
Mithras slaying the bull 
(Mithras Tauroktonos)
- Apulum

e three-tiered relief (no. 41) illustrates a typical tauroctony: scabbard 
visible on the hip, dog jumps to drink the blood, snake slithers on the 
ground, scorpion and raven absent. e torch-bearers do not have their legs 
crossed. Both of them hold, apart from the torch, a pedum, a detail typical 
for Mithraic art in the Lower Danube area. No predellae are present here, 
only busts of Sol and Luna. Upper-register: water-miracle, bull in barge, 
bull in house. Lower register: Sol kneels before Mithras, banquet, ascension 
of both and bust of Saturnus / Oceanus. Inscription: Deo invicto 

Mit(h)r(a)e / Euhemerus ex voto / posuit.

3.
Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) 
- Apulum

Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) / 
Mithras slaying the bull

relief din marmură / marble relief
sec. II-III p.Chr./2nd-3rd c. AD
h. 33cm, l. 23 cm, ad. 0,45 cm 

MNUAI  R644
CIMRM 1975-76
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Relieful redă aproape exclusiv scena tauroctoniei (nr. 39). Este cel mai mare 
relief mithraic din muzeu. În peșteră, Mithras ucide taurul care este legat și a 
cărui coadă se transformă în spice de grâu. Toate patru animalele sunt 
prezente, corbul aflându-se pe una din tulpinile care încadrează compoziţia. 
Cautes pare să ţină un bucraniu, Cautopates un scorpion, schema fiind 
tipică pentru mithraismul din Dacia, posibil chiar o invenţie locală. 
Mithras, ca și dadoforii, poartă costum oriental. Prezenţa pantalonilor 
persani pe monumente din Dacia este excepţională, cunoscându-se doar un 
alt exemplu, de la Sarmizegetusa. În colţurile de sus se află bustul lui Sol cu 
coroană de raze și al Lunei cu semiluna. Una din razele lui Sol este mai lungă 
decât celelalte și pătrunde până în peștera lui Mithras, aproape atingându-i 
mantia. Arcul de deasupra tauroctoniei este decorat cu șapte altare, printre 
care sunt reprezentate pumnale, arbori și toiege purtând bonete frigiene în 
vârf. Marmura, cu vine albăstrii, provine probabil de la Bucova, ceea ce, 
alături de prezenţa altarelor și a pantalonilor persani, pare să sugereze că 
relieful a fost produs în Sarmizegetusa. De observat că o statuie de tip rar, 
identificată de curând în Alba Iulia, a unui Cautes ţinând un cap de taur, 

16pare să aibă aceeași provenienţă .

4.
Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) - Apulum

4. 
Mithras slaying the bull 
(Mithras Tauroktonos) - Apulum

e relief consists almost exclusively of the tauroctony (no. 39). It is the 
largest Mithraic relief in the Museum. In a cave, Mithras slays the bull, who 
is strapped and whose tail is turning into ears of corn. Scorpion, snake and 
bull present as usual, the raven poised on one of the stalks framing the 
composition. Cautes also holds what may be a bucranium, Cautopates what 
may be a scorpion (this is typical for Dacian Mithraism, possibly an 
iconographic invention of Dacian workshops, Sicoe 2014, p. 55). Mithras 
as well as both torch-bearers wear the Oriental costume. It is rare to find the 
god wearing Persian trousers on Dacian monuments (only one other 
example is known, very likely from Sarmizegetusa). In the upper corners are 
Sol's and Luna's draped busts, with radiate crown and crescent on the 
shoulders, respectively. One of the rays is longer and pierces the roof of 
Mithra's grotto, almost brushing Mithra's cape. e arch above the 
tauroctony is decorated with seven smoking altars, between which are 
scattered daggers, trees, as well as staffs bearing Phrygian caps. e blue-
veined marble, probably from Bucova (unfortunately few of the Mithraic 
pieces from Dacia have been subjected to petrographic analysis), suggests 
that this relief also comes from Sarmizegetusa. is is corroborated by the 
presence of the altars and anaxyrides. Another remarkable statue recently 
found in Apulum - a Cautes with a bull-head (not in the museum) - may 
have the same provenance .16

Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) / 
Mithras slaying the bull

relief din marmură / marble relief
mijlocul sec. II p.Chr / middle of the 2nd c. AD

h. 113 cm, l.145 cm, ad. 10–23 cm
MNUAI  R66
CIMRM 1973
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Relieful reprezintă doar tauroctonia și a fost descoperit la Lopadea Nouă, la 
40 km de Alba Iulia. Pe acesta, (nr. 62) Mithras Tauroktonos este reprezentat 
frontal. Teaca este prinsă pe umăr, ceea ce, dacă nu socotim monumentele 
din Italia, este aproape exclusiv o caracteristică a artei din Dacia. Pumnalul 
are dimensiunea unei săbii. Toate patru animalele sunt prezente. Ambii 
acoliţi ai zeului poartă două torţe. Bust al lui Sol la stânga, al Lunei la dreapta 
(cu semiluna). În mod particular, reprezentarea lui Cautopates are aici o 
caracteristică etnică distinctă, și ne putem întreba dacă iconografia 
personajelor care poartă boneta frigiană nu avea cumva o legătură specială, 
desigur rară, dar având cu siguranţă o relevanţă locală, cu cea a dacilor 
pileati.

5.
Mithras ucigând taurul 
(Mithras Tauroktonos) 
- Lopadea Nouă (Alba)

5.
Mithras slaying the bull 
(Mithras Tauroktonos)
- Lopadea Nouă (Alba)

Mithras ucigând taurul
(Mithras Tauroktonos) / 
Mithras slaying the bull

relief din marmură / marble relief
170-190 p.Chr. / 170-190 AD
h. 43 cm, l. 36 cm, ad. 0,4 cm

inscripţia votivă / votive inscription:

M(arcus) Au(relius) Maximus Flam(en)
M(unicipii) A(pulensis) v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito)

MNUAI  R 8257

e relief illustrates only the tauroctony and comes from Lopadea Nouă, 40 
km from Alba Iulia (territorium Apulense). No. 62 features Mithras 
Tauroktonos shown frontally. e scabbard is fastened to his shoulder, 
which, if we do not count Italy, is almost exclusively a Dacian characteristic. 
e dagger is as long as a sword. All four animals present. Both Cautes and 
Cautopates carry two torches. Bust of Sol to the left, of Luna (with crescent) 
to the right. Particularly Cautopates has here a distinctly ethnic look, and 
one wonders if, in Dacia, the iconography of characters wearing the 
Phrygian cap did not bear some special relationship with that, surely rare, 
but certainly of some local relevance, of pileati Dacians. 

Autor / Author: Cristian Daniel Pintea

Reconstituirea digitală a policromiei, pe baza analogiilor / 
Digital reconstruction of the polychromy, based on analogies
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6, 7, 8.
Mithras Petrogenitus 
(“Cel născut din stâncă”) 
– Apulum

6, 7, 8.
Mithras Petrogenitus 
(“The one born from the rock”) 
- Apulum

Trei statui îl înfăţișează pe Mithras Petrogenitus. Pe nr. 48 (CIMRM 1991) 
este ilustrată nașterea sa dintr-o stâncă pe care se încolăcește un șarpe. Capul 
șarpelui este văzut în profil, cu gura larg deschisă, colţii și barba atent 
marcate. Musculatura abdominală și pectorală a lui Mithras este clar redată, 
însă capul și braţele nu se păstrează. Aceeași scenă pe alte două statui, nr. 49 
(CIMRM 1994)  și nr.19 (CIMRM 1949), ultima fără trupul zeului, capul 
șarpelui văzut de sus, iar stânca îngrijit redată, ca un conglomerat de galeţi.

ree statues show Mithras Petrogenitus. On no. 48 (CIMRM 1991) we 
witness his birth out of a rock around which coils a serpent, its head seen in 
profile, mouth wide open, fangs and beard visible. Mithras' torso muscles 
are well rendered, but the head and arms are missing. e same scene 
features on two other statues, no. 49 (CIMRM 1994) and no.19 (CIMRM 
1949), the latter without a human body, the snake's head seen from above, 
and the rock carefully rendered like a conglomerate of pebbles.

Mithras Petrogenitus 
(„Cel născut din stâncă”) / 
(“e one born from the rock”)
statuie din calcar / limestone statue
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 70.5 cm, l. 32.5 cm, ad. 15.6 cm
MNUAI  R 9
CIMRM 1994

Mithras Petrogenitus 
(„Cel născut din stâncă” ) / 
(“e one born from the rock”)
statuie din marmură / marble statue
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 50 cm, l. 33 cm, ad. 23 cm
MNUAI  R 7
CIMRM 1991

1. Beskow 1980, Merkelbach 1984 despre origini/ on 
origins; corpusul monumentelor în/monuments in 
Vermaseren 1956-1960; lucrări generale/ status 
quaestionis in Clauss 1992, 2012, Beck 2006.
2. Speidel 1980.

4. Clauss 2012.
5. Gordon 1976, Lenk 2017, sau, mai aproape de 
Dacia/ or, closer to Dacia, Bottez 2007.
6. Martens 2009.
7. Sicoe 2014.
8. Szabó 2015a, 2018 sub tipar /forthcoming.
9. Szabó 2015a.
10. Carbó García 2010, Szabó 2015a.

3. Gordon 1975.

16. Szabó 2015b.

12. Egri et alii 2018.

14. Sicoe 2014, p.131-132.
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15. Sicoe 2014, p. 84.

11. Alături de Iuppiter Dolichenus / With Iuppiter 
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Mithras Petrogenitus 
(„Cel născut din stâncă” ) / 
Mithras Petrogenitus 
(“e one born from the rock”)
statuie din calcar / limestone statue
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 497 cm l. 47 cm, ad. 29 cm
MNUAI  R315 
CIMRM 1949

Cătălin Pavel Cătălin Pavel
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Documentarea topografică a contextelor arheologice / 
Topographic documentation of the archaeological contexts 

(Apulum Mithraeum III)



Din punct de vedere arheologic, cultul lui Mithras a lăsat o multitudine de 
urme în aproape tot imperiul roman. Marea majoritate însă sunt artefacte 
mai mici sau mai mari – imagini de cult, elemente arhitecturale, inscripţii, 
vase pentru gătit și mâncat, resturi rezultate în urma diverselor practici de 
cult și așa mai departe. Printre acestea, cele mai spectaculoase și ușor de 
recunoscut sunt reliefurile, statuile și mozaicurile a căror iconografie, uneori 
foarte detaliată, a fost utilizată de mulţi cercetători pentru a reconstitui 
structura, istoria și practicile rituale ale cultului. Pe de altă parte, un alt 
element important al acestui cult – mithraeum-ul – a fost mai puţin 
încorporat în aceste reconstituiri, mai ales din cauza stării precare de 
conservare a acestor construcţii în special în provincii. 

Un mithraeum reprezintă expresia materială a unei comunităţi mithraice, 
precum și centrul vieţii sale religioase și sociale, găzduind o serie de practici 
de cult, mai mult sau mai puţin specifice, și alte activităţi. Construcţia în 
sine are un aspect și o organizare internă particulare, fiind reproduse 
aproape oriunde în imperiul roman și având atât semnificaţii practice cât și 
simbolice în cadrul cultului. Prin urmare, există mai multe încercări de a 
reconstrui felul în care aceste mithraea au fost utilizate, în tentativa de a 
identifica aceste semnificaţii. Cu toate acestea, puţine mithraea sunt 
suficient de bine păstrate pentru a permite observarea directă a arhitecturii și 
a organizării interne, mai ales în Roma și în jurul său (San Clemente, Santa 
Prisca, Băile lui Caracalla, Circus Maximus, Ostia – Sette Sfere, Ostia – Băile 
lui Mithras), dar și în Campania (Santa Maria Capua Vetere), Israel 
(Caesarea Maritima), Siria (Dura Europos), sau Slovenia (Poetovio – 
Mithraeum I și III). 

Arheologia  
unui Mithraeum

Archaeologically, the cult of Mithras left a multitude of traces nearly 
everywhere in the Roman Empire. However, the great majority consists of 
smaller or larger artefacts – cult images, architectural elements, inscriptions, 
cooking and dinning ware, refuse resulting from various cult practices and 
so on. Among them, the most spectacular and highly recognizable are the 
reliefs, statues and mosaics whose often detailed iconography was used by 
many researchers to reconstruct the cult's structure, narrative and ritual 
practices. On the other hand, another important element of this cult – the 
mithraeum – was far less incorporated into these reconstructions, mostly 
due to the frequently poor state of preservation of these buildings, especially 
in the provinces. 

A mithraeum represented the material expression of a mithraic community 
and the focus of its religious and social life, hosting an array of more-or-less 
specific cult practices and other related activities. e building itself has a 
particular layout and internal organization which was replicated nearly 
everywhere in the Roman Empire, each aspect having both practical and 
symbolic meanings within the cult. Accordingly, there are many attempts to 
reconstruct the ways in which mithraea were used as a way of identifying 
these meanings. However, only a few mithraea are preserved well enough to 
observe directly their architectural layout and internal organization, mainly 
in and around Rome (San Clemente, Santa Prisca, Baths of Caracalla, 
Circus Maximus, Ostia – Sette Sfere, Ostia – Baths of Mithras), as well as in 
Campania (Santa Maria Capua Vetere), Israel (Caesarea Maritima), Syria 
(Dura Europos), or Slovenia (Poetovio – Mithraeum I and III). 

The archaeology 
of a Mithraeum

Descoperirea vestigiilor Mithraeum-ului din Londra, Walbrook (sec. III p.Chr.) în 1954, 
cu ocazia săpăturilor într-un sit de bombardament din al doilea război mondial / 
e discovery of the London Mithraeum, Walbrook (3rd c. AD)in 1954,  during 
excavations in a Second World War bomb site.

Pe de altă parte, multe alte mithraea provinciale sunt prost păstrate, mai ales 
în ceea ce privește arhitectura lor, de regulă pentru că acestea au fost distruse 
după abandonare. În multe cazuri materialele de construcţie au fost 
reutilizate, mai ales piatra, dar unele mithraea au avut zidurile construite din 
materiale mai puţin durabile, precum ramele de lemn combinate cu vălătuci 
și chirpic, care au tendinţa de a se dezintegra mai rapid în timp. De aceea, 
cercetătorii trebuie să se bazeze pe excavarea atentă a urmelor arheologice și 
pe colaborarea cu specialiști din alte discipline știinţifice, precum geofizica, 
geologia, zoologia, botanica, biochimia etc, pentru a putea să recupereze și 
interpreteze toate informaţiile arheologice disponibile.

On the other hand, many other provincial mithraea are rather poorly 
preserved, especially in what concerns their architecture, usually because 
they were largely dismantled upon abandonment. In many cases the 
building materials were reused, especially the stone, though some mithraea 
had the walls built of less durable materials, like timber frames combined 
with wattle and daub, which tend to decay faster over time. Consequently, 
researchers have to rely on carefully excavating the archaeological remains 
and collaborating with specialists in other scientific disciplines, like 
geophysics, geology, zoology, botany, biochemistry etc, in order to recover 
and interpret all of the available archaeological data.

London Mithraeum Bloomberg SPACE – restaurarea templului pe amplasamentul său 
original (2010)  / London Mithraeum Bloomberg SPACE – the restoration of the temple 
to its original location (2010).
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Situl a fost iniţial identificat în anul 2008 în timpul unor cercetări 
arheologice preventive efectuate de specialiști ai MNUAI pe o proprietate 
privată de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Investigaţiile 
arheologice sistematice au fost efectuate între anii 2013 și 2016 de o echipă 
internaţională în cadrul proiectului Apulum Mithraeum III, care a fost 
coordonat de Mariana Egri, Matthew McCarty și Aurel Rustoiu. 
Principalul scop al proiectului a fost reconstituirea activităţilor care au avut 
loc în interiorul mithraeum-ului și în jurul său prin utilizarea unei 
metodologii de micro-archaeologie a practicilor de cult, bazată pe o 
abordare interdisciplinară . Un alt scop a fost de a înţelege relaţiile [p. 37]
dintre acest sit și dezvoltarea urbană a Apulum-ului. Acest sit a fost și un 
șantier-școală care a urmărit să-i familiarizeze pe studenţi cu metodele 
arheologice moderne și cu importanţa abordării interdisciplinare. 

Artefacte mithraice au fost decoperite în arealul orașului modern Alba Iulia 
încă din secolul XVIII, iar numărul mare de descoperiri, precum și 
varietatea acestora sugerează faptul că mai multe mithraea au funcţionat în 

e site was first identified in 2008 during preventive archaeological 
excavations carried out by specialists from MNUAI on a private property 
from the 1 Decembrie 1918 Boulevard in Alba Iulia. Systematic 
archaeological investigations have been carried out between 2013 and 2016 
by an international team as part of the Apulum Mithraeum III Project co-
directed by Mariana Egri, Matthew McCarty and Aurel Rustoiu. e main 
aim of the project was to reconstruct the activities that took place in and 
around the mithraeum using a methodology of the micro-archaeology of 
cult practices based on an interdisciplinary approach . Another aim  [p. 37]
was to understand the site's relations to the urban development of Apulum. 
e site was also a training excavation aiming to familiarize the students 
with modern archaeological methods and the importance of an 
interdisciplinary approach. 

Mithraic artefacts were found in the area of modern Alba Iulia since the 
18th century, and the large number of finds and their variety suggest that 
several mithraea must have functioned within the Roman conurbation of 

Apulum Mithraeum III Apulum Mithraeum III 

In spite of the rather poor preservation, the careful context-based excavation 
which has been combined with a detailed interdisciplinary analysis of all 
finds allowed us to reconstruct many cult practices which took place in and 
around the mithraeum from its foundation to its abandonment. e analysis 
of the inscribed monuments found inside the building revealed the name of 
the founder – a slave treasurer in the service of the public customs station 
from Apulum named Vitalis. It seems that the function allowed him to 
amass sufficient wealth to afford paying for the construction and furnishing 
of the mithraeum. Furthermore, Vitalis dedicated the main altar in honour 
of P. Aelius Marus , who is known from other inscriptions in  [p. 42 - 43]
Dacia as a wealthy, high-status individual.     

Very little is actually known about the mithraic rituals, which in the past 
were mostly reconstructed using the iconography of many stone reliefs, 
mosaics and frescoes, as well as the few ancient written accounts, which are 
all open to debate. e dimensions of the Mithraeum III from Apulum, and 
especially the length of the two benches from the central nave, which were 
used by the participants to recline and dine, suggest that the congregation 

e four-campaigns excavation unearthed the entire building, which is 
located about 200 m south-west of the 18th century Vauban fortress, in the 
canabae of the Legion XIII Gemina's castrum. e building has a roughly 
east –west orientation, with the entrance to the east, and a typical layout 
consisting of an antechamber, a central nave with two aisles and a 
rectangular apse . e area was severely damaged by post-Roman and [p. 40]
medieval interventions, so very little was preserved from the building, aside 
from the foundations, parts of the collapsed tile roof and some stone 
furnishings, including an inscribed altar and some statue bases, which were 
sometimes found in secondary positions. e mithraeum was most likely 
built in the last decades of the 2nd century AD, being renovated at least once 
in the early 3rd century AD, when the antechamber was partitioned by a 
light wall.

Apulum. Over time, the number of mithraea has been variously estimated 
between four and six, though the location of only three is more-or-less 
securely attested archaeologically. Mithraeum III is the first systematically 
excavated and documented in the entire province of Dacia.

Cele patru campanii de săpături au adus la lumină întreaga clădire, care este 
localizată la aproximativ 200 m sud-vest de cetatea Vauban de secol XVIII, 
în canabae-le castrului legiunii a XIII-a Gemina. Clădirea are o orientare 
aproximativă est-vest, cu intrarea spre est și o planimetrie tipică, incluzând o 
antecameră, o navă centrală cu două aripi și o absidă rectangulară . [p. 40]
Zona a fost puternic afectată de intervenţiile post-romane și medievale, 
astfel că s-a păstrat foarte puţin din clădire, cu excepţia fundaţiilor, a unor 
părţi din acoperișul din ţigle prăbușit și câteva elemente componente din 
piatră, incluzând un altar și câteva baze de statui cu inscripţii, unele 
descoperite în poziţie secundară. Mithraeum-ul a fost foarte probabil 
construit în ultimele decade ale secolului II p.Chr., fiind apoi renovat cel 
puţin o dată la începutul secolului III p.Chr., când antecamera a fost 
împărţită în două printr-un zid ușor.  

Despre ritualurile mithraice se știe foarte puţin, iar în trecut acestea au fost 
reconstituite mai ales prin utilizarea iconografiei numeroaselor reliefuri de 
piatră, mozaicurilor și frescelor, dar și a puţinelor surse scrise antice, a căror 
relevanţă este însă discutabilă. Dimensiunile Mithraeum-ului III de la 
Apulum, în special lungimea celor două banchete din nava centrală, care au 

aria conurbaţiei romane de la Apulum. De-a lungul timpului, numărul total 
al acestor mithraea a fost estimat între patru și șase, dar locaţia a doar trei 
dintre ele a fost atestată arheologic mai mult sau mai puţin sigur. 
Mithraeum-ul III este primul din provincia Dacia care a fost excavat și 
documentat sistematic.

În ciuda conservării relativ precare, săpăturile efectuate atent, pe baza unei 
abordări contextuale, combinate cu analizele interdisciplinare detaliate ale 
tuturor descoperirilor, au permis reconstituirea multor practici de cult care 
au avut loc în mithraeum și în jurul acestuia, de la fundare și până la 
abandonare. Analiza inscripţiilor de pe monumentele decoperite în interior 
a relevat numele fondatorului – un sclav trezorier în serviciul oficiului 
public vamal de la Apulum, numit Vitalis. Se pare că funcţia i-a permis 
acestuia să acumuleze suficientă avere ca să-și permită să plătească pentru 
construirea și echiparea mithraeum-ului. Mai mult, Vitalis a dedicat altarul 
principal în onoarea lui P. Aelius Marus , cunoscut din alte [p. 42 - 43]
inscripţii din Dacia ca un individ bogat, cu un status social înalt.  
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Main altar dedicated by Vitalis in honour of Publius Aelius Marus
Altarul principal dedicat de Vitalis în onoarea lui Publius Aelius Marus / 

Soli | Invicto | Mitrhae | pro salut(e) | P(ublii) 
Ael(ii) Ma | ri flam(inis) col(oniae) | Vitalis 

ark(arius) | v(otum) l(ibens) s(olvit)

inscripţia votivă / the votive inscription: 
h. 120 cm, l. 52 cm, ad. 38,8 cm

included between 25 and 30 people, similarly to many other mithraea from 
Ostia or the provinces. A small foundational deposit discovered almost 
intact under the floor of the central nave indicates that the building's 
consecration was marked by a communal meal which was also shared 
symbolically with the god. e deposit consists of a selection of food 
remains, including some burnt altar offerings as well as table waste from a 
ritualized meal. 

It is worth noting that a mithraeum was not open to everyone to come in, 
since only the male initiates were allowed to participate in the rituals. e 
layout and internal organization of the building also enforced this 
separation.  e partially exposed rocky surface of the benches' front side 
and the slightly sunken floor of the nave, creating a cave-like feeling, point 
to a similar attempt to manipulate the senses of the participants. 
Furthermore, mithraea had no windows, being always lit by a number of oil-
fuelled lamps. e god's presence was symbolically signalled by an image of 
Mithras slaying the bull, either a relief or a statue (now lost), which once 
stood in the western apse, in a prominent position. e analysis of ceramic, 
bone and botanical remains, as well as the presence of the two benches inside 
the sanctuary indicates that communal meals were regularly organized. 
Food was cooked elsewhere, perhaps in a nearby kitchen, and there was a 
clear preference for top quality cuts of meat, mostly piglet and chicken. A 
series of broken amphorae indicate that the meals included imported wine 
and olive oil, mostly from the eastern Mediterranean and Pontic areas. 

Our detailed investigation of the archaeological remains of the mithraeum 
III from Apulum has revealed several particularities of the mithraic cult 
practices, as well as the manner in which this community was established 
and functioned through time. e same analysis has also shown that in spite 
of its well-defined religious delimitation and secrecy, this community was 
actually integrated into a series of local or regional social and economic 
networks.

fost folosite de participanţi pentru a se întinde pe o parte și a cina, sugerează 
că congregaţia includea 25 – 30 de indivizi, un număr similar cu cel din alte 
mithraea din Ostia sau din alte provincii. Un mic depozit de fundare, care a 
fost descoperit aproape intact sub podeaua navei centrale, indică faptul că 
mithraeum-ul a fost consacrat printr-o masă comună care a fost împărţită 
simbolic cu zeul. Depozitul conţinea o selecţie de resturi alimentare, 
incluzând unele ofrande arse pe altar, precum și resturi de la o masă rituală. 

Trebuie menţionat faptul că un mithraeum nu era accesibil oricui, fiindcă 
doar bărbaţii iniţiaţi aveau dreptul să participe la ritualuri. Aspectul și 
organizarea internă  a clădirii de asemenea subliniază această separare. 
Suprafaţa stâncoasă, parţial expusă, a feţei banchetelor și podeaua ușor 
coborâtă a navei creau o aparenţă de peșteră, indicând aceeași intenţie de a 
manipula simţurile participanţilor. Mai mult, mithraea nu aveau ferestre, 
fiind întotdeauna iluminate cu ajutorul unor opaiţe cu ulei. Prezenţa zeului 
era semnalată simbolic printr-o imagine a lui Mithras ucigând taurul, fie un 
relief, fie o statuie (acum pierdută), care a fost cândva amplasată în absidă, 
într-o poziţie dominantă. Analiza materialului ceramic, osteologic și 
botanic, precum și prezenţa celor două banchete în sanctuar, indică faptul că 
erau organizate frecvent mese comune. Mâncarea era gătită în altă parte, 
probabil într-o bucătărie din apropiere, fiind documentată o preferinţă clară 
pentru carne de foarte bună calitate, în special de purcei și pui. Un număr de 
amfore sparte indică faptul că mesele au inclus vin și ulei de măsline 
importat mai ales din estul Mediteranei și zona pontică. 

Investigarea detaliată a urmelor arheologice din Mithraeum-ul III de la 
Apulum ne-a permis să aducem la lumină mai multe particularităţi ale 
practicilor de cult mithraice, dar și maniera în care această comunitate s-a 
constituit și a funcţionat de-a lungul timpului. Aceeași analiză a demonstrat 
că, în ciuda unei delimitări religioase foarte clare și a practicilor secrete, 
această comunitate era de fapt integrată într-o serie de reţele sociale și 
economice locale sau regionale.

Mariana Egri, 
Matthew McCarty, 
Aurel Rustoiu

Mariana Egri, 
Matthew McCarty, 
Aurel Rustoiu
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Colecţiile muzeale s-au constituit, de cele mai multe ori, în timp, 
organizarea lor fiind un proces complex și meticulos. Implicit, din dorinţa 
de a fi valorificate expoziţional sau știinţific, unele piese au fost supuse, la un 
moment dat, unui proces de curăţare și asamblare a fragmentelor. Aceste 
intervenţii de restaurare au fost însă aplicate conform metodelor și 
materialelor avute la dispoziţie, această operaţiune fiind efectuată, nu de 

1puţine ori, de către personal nespecializat . În unele cazuri, aceste intervenţii 
cu un caracter empiric au provocat degradări ale pieselor, uneori ireversibile, 
iar materialele utilizate au reacţionat în timp prin modificarea culorii, 
pătarea suprafeţelor, desfacerea lipiturilor etc. Totodată, expunerea 
îndelungată a pieselor a dus la acumularea unor depozite de praf pe 
suprafaţa acestora, pătări în zonele expuse atingerii vizitatorilor sau a 
personalului instituţiei muzeale. În cadrul programului cultural Pantheon 
3D, s-a impus verificarea stării de conservare a pieselor care urmează a fi 
expuse, iar acolo unde s-au constatat probleme s-au efectuat operaţii de 
curăţire, relocarea numerelor de inventar, sau chiar intervenţii majore de 
restaurare.

Una dintre piesele care prezentau probleme ample, a fost un relief votiv 
mithraic cu reprezentarea scenei tauroctoniei, etalat în expoziţia de bază a 
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. Sculptura de formă 
rectangulară, realizată din marmură, provine din vechile colecţii ale 
muzeului, constituite între sfârșitul sec. XIX și începutul secolului XX, și a 
fost prezentă în cadrul expoziţiei de bază încă de la reorganizarea acesteia în 

2anul 1975 . Piesa, amplasată în poziţie centrală pe unul dintre panourile 
verticale ale vitrinelor, era fragmentată și acoperită cu pete murdare de 
culoare neagră și gălbui. Sistemul de fixare pe panou era realizat din șuruburi 
cu opritoare din plexiglas, care susţineau cele două părţi ale piesei, rezultate 
în urma desfacerii unei lipituri majore din zona mediană . [p. 45]

Prima etapă a constat în desfacerea piesei de pe panou, relieful fiind 
transferat apoi în laboratorul de restaurare unde s-a încercat determinarea 

One of the pieces that presented serious problems was a Mithraic votive 
relief depicting the scene of tauroctony, displayed in the permanent 
exhibition of the National Museum of Unification Alba Iulia. e 
rectangular sculpture, made of marble, comes from the old collections of the 
museum, compiled at the beginning of the 20th century, and was present 
within the permanent exhibition ever since its reorganisation from 1975 . 2

e piece, located in central position on one of the vertical panels of the 
showcases, was fragmented and covered with black or yellowish dirt stains. 
e fastening system on the panel was made of screws with plexiglass caps 
that supported the two parts of the piece, resulted following disjoining of a 
major splice from the middle area .[p.45]

Most of the time, museum collections were built up over time, their 
organisation being a complex and thorough process. e need to make the 
most of this in exhibitions or scientifically, some pieces implicitly 
underwent, at some point, a process of cleaning and joining of existing 
fragments. Yet, these restoration actions were carried out according to 
methods and available materials, this operation being quite frequently 
carried out by non-specialist staff . In some cases, these empirical 1

interventions triggered degradations of pieces, sometimes irreversible, and 
used materials reacted over time by modification of colour, staining of 
surfaces, disjoining of splices etc. At the same time, prolonged exposure of 
the pieces led to the accumulation of dust deposits to their surface, stains in 
the areas exposed to visitors or museum staff's touch. Within Pantheon 3D 
cultural programme was suggested checking the conservation status of the 
pieces that followed to be displayed, and there where problems were noticed 
cleaning was performed, inventory numbers were relocated, or even major 
restoration interventions were undertaken.

e first phase consisted of unfastening the piece from the panel, and then 
the relief was transferred to the restoration laboratory where it was 
attempted to determine the adhesive, nature of dirt deposits and stains from 

Restaurarea unui 
relief Mithraic

Restoration of a 
Mithraic relief
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Dirt deposits were removed ever since cleaning phase, those under the 
adhesive layer being driven the same time with its elimination. e 
carbonate stains did not undergo mechanical cleaning, these forming the 
patina of the piece, which, although is rugged and has a stained appearance 
(dirty), confirms the authenticity of the piece. Splices have been remade 
with epoxy resin type Araldite AY 103 with hardener HY 991. To fasten the 
two big fragments that form the right upper part of the sculptural 
background, which underwent some mechanical tensions owed to missing 
parts from the lower half, it was imposed their reinforcing by two stainless 
steel bolts 3 mm thick, fastened in perforations made with the drill in the 
edge of the breaking . e surface of splices was sealed with [p. 46 lower]

the surface of the piece. e main source of dirt marks was the adhesive used 
at joining the fragments, applied too much, which wept uncontrollably over 
the surface of the relief, accumulating in the hollows of the sculpture [p. 46 
upper, middle]. e aspect of the adhesive was similar to paste of celluloid 
film dissolved in acetone, solution that was widely used within museums 
from Romania at the middle of the last century to join ceramic or stone 
fragments. Testing procedures with different solvents and warming of some 
samples stripped mechanically from the edge of the fragments allowed us its 
identification as being acrylic dissolved in chloroform, an artisanal adhesive 
used for assembly of different elements of museum furniture and museum 
technology during organisation of the museum's exhibition (panels, 
models). ere were also identified dirt, dust accumulations, as well as 
punctiform deposits of calcium carbonate that embedded soil marks on the 
surface of the piece.

A first stage of the restoration process involved washing the pieces with 
warm water, a process that led to simple division of all splices, thus resulting 
in nine fragments. In this stage was noticed that the adhesive from the 
contact areas between the fragments, 0,5 - 1 mm, thick, may be removed 
mechanically by putting controlled pressure on its surface, an operation that 
led to cracking of the crust and its removal without affecting the support 
material (marble). On the sculpted surface we chose to dab the stains with 
acetone, operation following which the adhesive became slightly supple, 
continuing then with its exfoliation by mechanical cleaning.

O primă etapă în cadrul procesului de restaurare a constat în spălarea 
pieselor cu apă caldă, proces care a dus la desfacerea facilă a tuturor 
lipiturilor, rezultând astfel nouă fragmente. În această etapă s-a observat că 
adezivul din zonele de contact dintre fragmente, cu o grosime de 0,5 - 1 
mm, poate fi îndepărtat mecanic prin exercitarea unei presiuni controlate pe 
suprafaţa lui, operaţie care a condus la crăparea crustei și îndepărtarea ei fără 
afectarea materialului suport (marmura). Pentru suprafaţa sculptată am 
optat pentru tamponarea petelor cu acetonă, operaţiune în urma căreia 
adezivul e devenit ușor elastic, continuând apoi cu exfolierea acestuia prin 
agăţarea sub lupă a marginilor scurgerilor cu vârful bisturiului.

România la jumătatea secolului trecut pentru lipirea fragmentelor din 
ceramică sau piatră. Testarea cu diverși solvenţi și încălzirea unor probe 
desprinse mecanic de pe muchia fragmentelor ne-a permis identificarea lui 
ca fiind plexiglas dizolvat în colofoniu, un adeziv artizanal folosit pentru 
operaţii de asamblare a diferitelor elemente de mobilier muzeal și 
muzeotehnică în timpul organizării expoziţiei muzeului (panouri, 
machete). Au mai fost identificate acumulări de murdărie, praf, precum și 
depuneri punctiforme de carbonaţi de calciu care au fixat urme de sol pe 
suprafaţa piesei.

Depunerile de murdărie au fost îndepărtare încă din etapa de spălare, cele 
situate sub stratul de adeziv fiind antrenate o dată cu eliminarea acestuia. Nu 
s-a intervenit prin curăţiri mecanice asupra petelor de carbonaţi, acestea 
constituind patina piesei care, cu toate că este neuniformă și are aspect pătat 
(murdar), conferă autenticitate piesei. Lipiturile au fost refăcute cu rășină 
epoxidică de tip Araldite AY 103 cu întăritor HY 991. Pentru fixarea celor 
două fragmente masive care formează partea superioară din dreapta a 
câmpului sculptural, supuse unor tensiuni mecanice datorate părţilor lipsă 
din jumătatea inferioară, s-a impus armarea (legarea) acestora prin 
intermediul a două dibluri din inox cu o grosime de 3 mm, fixate în 
perforaţii efectuate cu micromotorul în muchia spărturii . [p. 46 jos]
Suprafaţa lipiturilor a fost plombată cu pastă de ipsos în aracet, iar carenţele 
majore ale reliefului din partea centrală și din cea inferioară au fost 

3completate, fără refacerea decorului, cu ipsos de modelaj turnat în cofrag  
[p. 47].

1. Anghel 1999, p. 73.

3. Această intervenţie s-a impus datorită tensiunilor care 
pot apărea sub propria greutate a celor două fragmente 
din partea superioară, fixate prin lipituri transversale pe 
baza de sprijin a basoreliefului. / This intervention 
imposed due to tensions that might appear under own 
weight of the two fragments from the upper side, 
fastened by sectional splices on the support of the bas-
relief.

2. Anghel et alii 1982, p. 75.

n
o

te
 /

 n
o

te
s

Dan Anghel

Dan Anghel

Relieful mithraic după restaurare, prezentat publicului în cadrul 
expoziţiei Mysterion 3D / e Mithraic relief after restoration, 

presented to the public within the Mysterion 3D exhibition
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adezivului, a naturii depunerilor de murdărie și a petelor de pe suprafaţa 
piesei. Principala sursă a urmelor de murdărie a constituit-o adezivul utilizat 
pentru asamblarea fragmentelor, aplicat în exces, care s-a prelins necontrolat 
pe suprafaţa reliefului, acumulându-se în adânciturile sculpturii [p. 46 sus, 
mijloc]. Aspectul adezivului era similar pastei din film de celuloid dizolvat 
în acetonă, soluţie care a avut o largă utilizare în cadrul muzeelor din 

plaster paste in polyvinyl alcohol, and major gaps of the relief in the central 
and lower part were completed with pottery plaster cast in a mold , [p. 47]
without recreating the décor .3



Serapis Pantheos

Dintre toate divinităţile străine romanilor, ca loc de obârșie, Serapis este una 
dintre cele mai misterioase și, în același timp, atotputernice, prin însușirile 
neobișnuite cu care fusese înzestrat de către cei care credeau în el. Există încă 
nenumărate controverse în legătură cu împrejurările în care acest cult 
egiptean a apărut în patria sa de origine. Conform unor izvoare literare 
vechi, rezumate de Pseudo Calisthenes, un autor târziu al uneia dintre 

1istoriile despre faptele de arme ale lui Alexandru cel Mare , Serapis a fost 
adus în ţinuturile întinse, scăldate de apele Nilului, din Sinope, o colonie 
grecească de pe malul sudic al Pontului Euxin. Cel care a decis acest fapt a 
fost suveranul Egiptului din acea vreme, Ptolemeu I Soter, întemeietorul 
dinastiei Lagos (sau a Lagizilor), unul dintre diadohi, adică urmașii la putere 

2ai marelui cuceritor . Ptolemeu I sau unul dintre urmașii săi Lagizi, conform 
altor ipoteze, dorea să ofere dinastiei sale un protector sacru care să aducă 
pace și prosperitate în întregul regat. Pentru a realiza acest deziderat, care era 
împărtășit și de supușii săi, el aduce o divinitate completă și complexă în 
același timp, al cărei nume este extrem de sugestiv pentru intenţiile avute – 
Serapis - din contopirea numelor lui Osiris și Apis, străvechi zei ai Egiptului. 
Însușirile noului zeu, puterea sacră cu care era înzestrat, sau numen-ul, erau 
dintre cele mai neobișnuite până atunci, îmbrăcând o multitudine de 
aspecte, puse în lumină de atributele sale figurative, Serapis fiind o divinitate 
pantee.

Urmărind firul legendei pe baza informaţiilor desprinse din textele clasice, 
există câteva detalii esenţiale pe care cultul lui Serapis le pune în lumină. 
Astfel, avem de-a face cu un cult legat de lumea umbrelor, a celor dispăruţi, 
stăpânit de Hades, zeul grec al Infernului, sau Pluton la romani. Există un 
indiciu-cheie în această direcţie, legat de statuia zeului cel nou, arătat în vis 
lui Ptolemeu I. Ca urmare a unei porunci divine, statuia a fost adusă din 
Sinope la Alexandria și îl înfăţișa pe Jupiter-Pluton. Acest lucru nu a fost 
deloc ușor de vreme ce locuitorii cetăţii pontice nu voiau cu niciun chip să 
renunţe la ea. Este interesant de urmărit apoi cum, pe fondul acestui detaliu 

Among all deities foreign to the Romans, in terms of origin, Serapis is one of 
the most mysterious and at the same time almighty, through the 
uncommon features provided by those who worshipped him. ere is still 
much controversy regarding the circumstances in which this Egyptian cult 
emerged in his native land. According to some ancient literary sources, 
summarised by Pseudo Callisthenes, a late author of one of the war stories of 
Alexander the Great , Serapis was adopted in the expanse lands, washed by 1

the waters of the Nile, from Sinope, a Greek colony on the southern coast of 
Pontus Euxinus. e one to decide this was the sovereign of Egypt of that 
time, Ptolemy I Soter, founder of the Lagidae dynasty (of the Lagids), one of 
the diadohi, namely the successors in power of the great conqueror . 2

Ptolemeu I or one of his Lagides descendants, as other hypeotheses suggest, 
wished to provide his dynasty with a sacred protector that would bring peace 
and prosperity to the entire kingdom. For the fulfilment of this goal, which 
his subjects shared too, Ptolemy I adopts a complete and concurrently 
complex deity, whose name is rather suggestive for his intentions – Serapis – 
merging the names of Osiris and Apis, ancient gods of Egypt. e features of 
the new god, its sacred power, or the numen, were ones of the most 
uncommon until then, with a multitude of aspects emphasized by his 
figurative attributes, Serapis being a pantheistic deity.

According to the legend, based on information from the classical texts, there 
are a few essential details which the cult of Serapis brings forward. us, we 
are dealing with a cult related to the world of the shadows, of the departed, 
ruled by Hades, the Greek god of the Underworld or the Roman Pluto. 
ere is a key-evidence on this direction, related to the statue of the new 
god, who appeared in the dreams of Ptolemy I. Subsequent to a divine 
command, the statue was carried from Sinope to Alexandria and depicted 
Jupiter-Pluto. is was rather a difficult task, since the inhabitants of the 
Pontic fortress were adamant not to relinquish it. Interestingly, on the 
background of this important detail of the legend, emerges one of the 

Serapis Pantheos
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important al legendei, apare unul dintre atributele figurative care îl însoţesc 
uneori pe Serapis, și anume Cerberus, câinele înspăimântător cu trei capete, 
paznicul Lumii de dincolo.

Mai multe statui îl înfăţișează pe Serapis așezat pe un tron, având pe cap un 
kalathos (coș sau vas în formă de cupă cilindrică sau globulară , și [p. 48]
ţinând într-o mână un sceptru, iar în cealaltă un corn al abundenţei, însoţit 
de Cerberus care stă la picioarele sale . În afara conotaţiei funerare, [p. 49]
evidenţiată prin alăturarea lui Cerberus, Serapis era văzut și ca un aducător 
al belșugului și prosperităţii, datorită celor două simboluri: coșul 
caracteristic de pe cap și cornul (cornucopia). În fine, sceptrul, un atribut 
aproape nelipsit din iconografia lui Serapis, constituie însemnul puterii 
supreme a lui Jupiter însuși. Revenind la statuia lui Jupiter-Pluton de la 
Sinope amintită înainte, este limpede că Serapis era și el văzut ca un stăpân al 
zeilor și al lumii pământene, dar și al celei subpământene, ascunse și 
înfricoșătoare. Iconografia ilustrează din plin tocmai această convergenţă a 
sacralităţii, proprie în egală măsură celor doi zei.

Several statues depict Serapis sitting on a throne, on the head with a kalathos 
(grain basket or vessel in cylinder or globular cup form) , holding in [p. 48]
the hand a sceptre, and in the other a cornucopia, accompanied by Cerberus 
sitting by his feet . Except the funerary implications, evidenced by the  [p. 49]
adjoining of Cerberus, Serapis was also seen as the bringer of abundance and 
prosperity, because of the two symbols: the specific grain basket and horn of 
plenty (cornucopia). Ultimately, the sceptre, an attribute customary in the 
iconography of Serapis, is the sign of the supreme power of Jupiter himself. 
Returning to the aforementioned statue of Jupiter-Pluto from Sinope, it is 
clear that Serapis was himself seen as the master of gods and the world, but 
also of the underworld, hidden and frightful. e iconography fully 
illustrates precisely this convergence of sacredness, proper in equal extent to 
both gods.

figurative attributes that sometime accompany Serapis, namely Cerberus, 
the fearsome three-headed dog, guardian of the Underworld.

Bustul lui Serapis / 
Bust of Serapis

copie romană din marmură după 
un original grecesc de sec. IV 
a.Chr. care fusese amplasat în 

Serapaeum-ul din Alexandria / 
Roman marble copy after a Greek 

original from the 4th c. BC placed 
in the Serapaeum of Alexandria.

Museo Pio-Clementino, Vatican

Serapis așezat pe tron, însoţit 
de Cerberus / Serapis seated 

on a throne, accompanied  by 
Cerberus

statuetă de marmură 
descoperită la Pozzuoli, 

reproduce statuia de cult din 
Serapeum-ul din Alexandria / 

marble statueette discovered at 
Pozzuoli, reproduces the cult 
statue from the Serapeum of 

Alexandria

sfârșitul sec. II p.Chr / 
end of the 2nd c. AD 

Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli



Până în prezent se cunosc relativ puţine sanctuare consacrate lui Serapis în 
Dacia, însă implicaţiile contextuale ale celui mai cunoscut și mai important 
dintre ele, cel descoperit în capitala provinciei, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
sunt extrem de interesante. Este vorba despre un perimetru sacru deschis, 
cunoscut sub denumirea de area sacra, situat lângă sediul procuratorului 
financiar al provinciei, unde a fost descoperită o inscripţie votivă consacrată 
lui Serapis, ridicată probabil într-un mic sanctuar de acolo, cinstind 
persoana împăratului Caracalla. Un aspect care atrage atenţia este legat de 
faptul că exact același text apare și pe o inscripţie de la Tibiscum, tot votivă, 

4consacrată însă lui Apollo . După cum se știe, Caracalla a fost extrem de 
sensibil în legătură cu puterile tămăduitoare, atât ale lui Apollo, cât și ale lui 
Serapis. Un alt loc de cult este cunoscut la Porolissum, fiind descoperit și 

5cercetat în cadrul unei locuinţe, identificată drept LM 3 , situată la frontul 
stradal de acces spre castrul de pe Pomet. Un bust din bronz reprezentându-l 
pe Serapis (11,6 cm înălţime) a fost găsit în camera C, pe nivelul antic de 
călcare, sub resturile zidurilor de piatră prăbușite. S-a presupus existenţa în 

Apariţia cultului lui Serapis în Dacia poate fi încadrată cronologic în a doua 
jumătate a sec. al II-lea p.Chr., conform datării unor inscripţii votive, 
printre care una, descoperită la Apulum, fusese consacrată de către Tiberius 
Iulius Flaccinus (desemnat în text drept legatus Augusti pro praetore), așadar 

3guvernator al provinciei Dacia Superior între 164 și 168 p.Chr . Începând 
însă cu epoca Severilor cultul se răspândește din ce în ce mai mult, după cum 
o dovedește seria de monumente sculpturale și epigrafice descoperite. De 
altfel, Serapis, a fost și una dintre divinităţile reprezentative ale membrilor 
acestei dinastii, Septimius Severus și fiul său, Caracalla, identificându-se 
îndeaproape cu zeul cel nou din Egipt.

Reprezentările lui Serapis îmbracă o varietate de asocieri simbolice cu 
diverse divinităţi egiptene, cum ar fi Isis și Osiris, precum și cu zeităţi greco-
romane, în special cu rol vindecător, precum Apollo, Hygeia și Esculap. În 
acest din urmă caz, unul dintre atributele simbolice care îl însoţesc este 
șarpele, animal prezent în iconografia lui Esculap (Asklepios). Așadar, una 
dintre coordonatele sacre majore ale cultului lui Serapis a fost și cea legată de 
vindecarea, de multe ori miraculoasă, a unor afecţiuni incurabile sau, într-
un sens simbolic, de ieșirea la lumină din încercări extrem de tulburi, 
aproape imposibil de trecut fără sprijinul salutar al zeului.

Repertoriul pieselor figurative din Dacia, în special statuete din bronz sau 
piatră, precum și gliptica, înregistrează o serie relativ modestă, cel puţin sub 
raport stilistic. Multe dintre acestea, dacă nu aproape toate, sunt producţii 
locale, executate în serie, fără preocupări deosebite în reprezentarea 
detaliilor portretistice sau a atributelor caracteristice. La o trecere sumară în 

această încăpere a unui loc privat de cult, un mic altar personal – lararium 
6dedicat lui Iupiter Serapis . Serapis

Tipar-medalion ceramic, cu faţă dublă, cu reprezentarea lui Serapis 
(Esculap şi Hygeia, pe revers) / Double-sided ceramic medallion-mold, 
with the depiction of Serapis (Aesculapius and Hygeia, on the reverse).
Apulum, municipium Aurelium Apulense / colonia Aurelia Apulensis
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
diam. - 11 cm; ad. 2 cm
MNUAI R2635
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e depictions of Serapis embrace a variety of symbolic associations with 
various Egyptian deities, like Isis and Osiris, as well as with Graeco-Roman 
deities, especially with healing functions like Apollo, Hygeia and 
Aesculapius. In the latter case, one of the symbolic accompanying attributes 
is the serpent, animal present in the iconography of Aesculapius (Asklepios). 
erefore, one of the major sacred coordinates of the cult of Serapis was also 
that related to the healing, often miraculous of incurable diseases or, 
symbolically, the escape from disturbing challenges, almost impossible to 
overcome with the god's beneficent support.

e emergence of the cult of Serapis in Dacia may be framed 
chronologically to the second half of the 3rd century AD, according to the 
dating of some votive inscriptions, among which one, found at Apulum, 
had been set up by Tiberius Iulius Flaccinus (designated in the text as legatus 
Augusti pro praetore), hence the governor of Dacia Superior between AD 164 
and 168 AD . Starting though with the Severan period, the cult spread 3

increasingly more, as proven by the series of discovered sculptural and 
epigraphic monuments. In fact, Serapis, was also one of the representative 
deities of the members of this dynasty, Septimius Severus and his son, 
Caracalla, identifying themselves closely with the new god of Egypt.

Until present, there are relatively few known sanctuaries of Serapis in Dacia, 
nonetheless the contextual implications of the best known and most 
important, that discovered in the province capital, Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, are very interesting. Namely, an open sacred enclosure, 
known as area sacra, located nearby the seat of the financial procurator of the 
province, where a votive inscription dedicated to Serapis was identified, 
likely set up in a small sanctuary there, honouring the person of emperor 
Caracalla. An aspect that draws attention is related to the fact that precisely 
the same text appears on an inscription from Tibiscum, still votive, 
dedicated though to Apollo . It is common knowledge that Caracalla was 4

highly sensitive in relation to the healing powers of both Apollo and Serapis. 
Another cult place is known at Porolissum, discovered and investigated in a 
house, identified as LM 3 , lying by the street front of the access way to the 5

fort on Pomet. A bronze bust depicting Serapis (11.6 cm height) was found 
in room C, on the ancient stepping level of the building, below the debris of 
the collapsed stone walls. It was assumed that in this room there exited a 
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revistă a pieselor se poate ușor remarca aparenta stereotipie a portretului, în 
special în ceea ce privește reprezentarea podoabei capilare și a bărbii, precum 
și aceea a kalathos-ului, în unele cazuri absent de la bun început, sau pur și 
simplu dispărut. În cadrul repertoriului monumentelor cunoscute până 
acum în Dacia, Serapis este prezent pe mai bine de 25 piese, majoritatea 
epigrafice. La Apulum se cunosc până acum șapte inscripţii votive, una 
dintre acestea, descoperită recent în perimetrul castrului Legiunii a XIII-a 
Gemina. În ceea ce privește seria de reprezentări figurative cunoscute la 
Apulum se poate aminti un tipar cu faţă dublă pentru medalioane ceramice 
[p. 50-51]. Pe una dintre feţe apare o reprezentare a chipului lui Serapis, 
văzut din profil, orientat spre dreapta, iar pe cealaltă bustul Hygiei și al lui 
Esculap . O delicată gemă descoperită la Apulum, în necropola nordică de la 7

Staţia de Salvare, îl înfăţișează pe Serapis din profil, spre stânga, purtând 
celebrul lui kalathos. Detaliile anatomice ale feţei sunt foarte bine redate, iar 
sub capul divinităţii apare șarpele  .8 Pe baza elementelor stilistice, [p. 52-53]  

9piesa se poate data după mijlocul secolului II p.Chr .

2. http://dagr.univ-tlse2.fr/consulter/2698/SERAPIS 

1. Alexandru cel Mare devenise o legendă chiar din timpul vieţii, iar un 
istoric de la curtea sa, Calisthenes, a redactat chiar o culegere de 
întâmplări legate de celebrul cuceritor, care nu s-a păstrat însă în 
original; ulterior, un alt autor, cunoscut sub numele de Pseudo 
Calisthenes, preia subiectul în sec. al IV-lea p.Chr., iar versiunea acestei 
lucrări avea să fie reluată în multiple variante până în sec. al XVI-lea. / 
Alexander the Great had become a legend in his lifetime, while a 
historian from his court, Callisthenes, compiled even a collection of 
events related to the famous conqueror, which did not yet survive in the 
original; later, another author, known as Pseudo Callisthenes, resumes 
the subject in the 4th century AD, while the version of this work would 
be resumed in multiple variations until the 16th century.

4. Opreanu 2016, p. 80-99.
5. CCA 2002, nr. 146; Tamba 2008, 247-295, Tamba 2012, passim.
6. Deac 2012, p. 160-162.
7. Popa 1959, p. 471.
8. Bounegru 2011, p. 85, nr. 36.
9. vezi / see Veymiers 2009, Bounegru 2017, p. 68-70.

3. IDR III/2, 95; IDR III/2, 245. Vezi I. Piso, IDR III/5, 317.
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Gemă cu reprezentarea lui Serapis / 
Gem with the depiction of Serapis

Apulum, necropola nordică / 
northern necropolis (Staţia de Salvare), 1982 

sec. II-III p.Chr / 2nd-3rd AD
diam. lung 16 mm, diam. scurt 12 mm
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e repertory of the figured pieces from Dacia, especially bronze or stone 
figurines, as well as the glyptic registers is relatively modest, at least stylistically. 
Many, unless not all are locally made, in mass production, without special care 
for the depiction of portrait details or of the specific attributes. e apparent 
stereotype of the portrait may be easily noted at a brief review of these pieces, 
especially in terms of hairstyle and beard rendering, as well as that of the 
kalathos, in some cases absent from the very beginning, or simply, missing. 
Within the repertory of the monuments known so far in Dacia, Serapis is 
present on more than 25 pieces, the majority epigraphic. At Apulum, insofar 
are known seven votive inscriptions, one of them, recently discovered in the 
perimeter of the fortress of legion XIII Gemina. Regarding the series of 
figurative representations known at Apulum one may mention a two-sided 
mold for making pottery medallions . One of the sides depicts the [p. 50-51]
face of Serapis, from profile, oriented towards right, and the other, the bust of 
Hygeia and Aesculapius . A delicate gem  discovered at Apulum, in 7 [p. 52-53]
the northern cemetery from “Staţia de Salvare”, portrays Serapis from profile, 
left, wearing the famous kalathos. e anatomic details of the face are very well 
rendered, while below the god's head appears the serpent .8  Based on stylistic 
elements, the gem can be dated after the middle of the 2nd century AD .9

private cult place, a small personal altar – lararium dedicated to Jupiter 
Serapis . 6



“I am Isis...”

Isis reprezintă divinul feminin atotputernic, fiind una dintre cele mai 
importante zeităţi ale lumii antice. A evoluat în mod extraordinar de la 
atributele ei tradiţionale de zeiţă egipteană majoră, la o identitate nouă, 
mult mai complexă, dobândită în spaţiul religios greco-roman, unde va fi 
centrul unui cult de mistere remarcabil. Cultul isiac s-a răspândit cu 
rapiditate în lumea mediteraneană, adepţii lui atribuindu-i marii zeiţe 
venite din Egipt aproape toate puterile divine feminine, toate însușirile 
specifice zeiţelor panteonului greco-roman și nu numai. În perioada 
elenistică, cultul Isidei ia proporţii fiind însoţit de cel al noului zeu, Serapis, 
ambele fiind divinităţi pantee. Romanii au adoptat prin filieră elenistică 
misterele Isidei, cultul ei găsindu-și locul în diversitatea religioasă a 
Imperiului. 

Natura ei de zeiţă salvatoare și atributele materne au fost puternic 
popularizate în Antichitate, fiind venerată mai ales ca zeiţă-mamă. Rolul în 
agricultură și funcţia maternală a zeiţei vor influenţa reprezentările ei în arta 
greco-romană și vor facilita identificarea cu Ceres-Demetra. Pierderea și 
căutarea lui Osiris urmează aproape același scenariu cu pierderea 
Proserpinei în regatul morţilor. Isis rătăcește pe ape în căutarea soţului ei, și, 
descoperindu-l, îl readuce la viaţă. Acest aspect salvator a funcţionat ca o 
garanţie a nemuririi pentru adepţii îngrijoraţi de iminenţa morţii. Se 
considera că Isis deţinea puterea de a ajuta și însoţi sufletele morţilor pe 

Her nature of saviour goddess and the maternal attributes were strongly 
popularized in Antiquity, being especially adored as a mother goddess. e 
role in the agriculture and the maternal function of the goddess will be 
widespread in Greco-Roman art and will facilitate identification with 
Ceres-Demeter. e loss and search of Osiris follows almost the same 
scenario with the loss of Proserpine in the kingdom of the dead. Isis wanders 
across waters in search of her husband, and then discovering him she brings 
him back to life. is saviour aspect served as a guarantee of immortality for 
followers worried about the imminence of death. It was believed that Isis 
had the power to help and accompany the souls of the dead to the realm of 

Isis represents the all-powerful feminine divine, being one of the most 
important deities of the ancient world. She evolved extraordinarily from her 
traditional Egyptian attributes of major goddess to a new, more complex 
identity, acquired in the Greco-Roman religious space, where she will be the 
central figure of a remarkable mystery cult. e Isiac worship spread rapidly 
in the Mediterranean world, its followers attributing to the great goddess 
originating in Egypt almost all the divine feminine powers, all the attributes 
specific to the gods of the Greco-Roman pantheon and more. During the 
Hellenistic period, the cult of Isis developed together with that of the new 
god, Serapis, both being pantheistic deities. e Romans adopted the 
mysteries of Isis under the Hellenistic influence, and the cult found its place 
within the religious diversity of the Empire.

„Eu sunt Isis…”

“I am Isis[…] / I gave and ordained laws for men, which no 
one is able to change / I am eldest daughter of Cronus / I am 

wife and sister of King Osiris[…] / I am mother of King 
Horus. / I am she that is called goddess by women. / I divided 
the earth from the heaven. / I showed the paths of the stars. / I 
ordered the course of the sun and the moon. / I devised business 
in the sea[…] / I am called the Lawgiver {esmophoros}[…] / 

I overcome Fate. / Fate hearkens to me.”  1

„Eu sunt Isis [...] / Eu am dat si am stabilit legi pentru oameni, 
pe care nimeni nu le poate schimba / Eu sunt fiica cea mare a lui 
Cronus / Eu sunt so ia și sora regelui Osiris [...] / Eu sunt mama ţ
regelui Horus. / Eu sunt cea care e numită zeiţă de către femei. / 
Eu am separat pământul de cer. / Eu am arătat căile stelelor. / Eu 
am orânduit cursul soarelui și al lunii. / Eu am conceput negoţul 

pe mare [...] / Eu sunt numită Legislatoarea {esmophoros} [...] / 
Eu înving Destinul. / Destinul mi se supune.” 1
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Isis
statuie romană din marmură / 
marble Roman statue
sec. I p. Chr. / 1st c. AD
Palazzo Nuovo, 
Musei Capitolini,
Roma

prima jumătate a sec. II p. Chr./ 
first half of the 2nd century AD

statuie romană din marmură 
albă și neagră / white and black 
marble Roman statue 

Isis

Kunsthistorisches Museum Wien



Inscripţiile care fac referire la natura divină și puterile Isidei, enumerând 
virtuţile ei, (gr. areté, virtute) au fost numite aretalogii. Cea mai mare parte a 

3textelor aretalogice datează între sec. II a.Chr. și sec. IV p.Chr. . În aceste 
imnuri, discursul este în general de două tipuri: fie cu formularea „Eu sunt 
Isis”, în care zeiţa se prezintă pe sine, fie de genul „Tu ești Isis”, când un adept 

tărâmul Vieţii de Apoi. Femeile jucau un rol important în cadrul cultului 
isiac. Isis devine protectoarea familiei ocrotitoarea nou-născuţilor, zeiţa 
fertilităţii și a norocului. Estea marea legislatoare și păstrătoarea ordinii 

2universale. Iniţial zeită a Nilului, ea devine stăpâna tuturor apelor , 
ocrotitoarea navigaţiei și a navigatorilor. In Italia a fost identificată cu 
Venus, iar fiul ei, Harpocrate, cu Eros. S-a contopit cu numeroase divinităţi 
feminine ale panteonului greco-roman și nu numai. Aceste asocieri 
reprezintă de fapt noile personalităţi ale unei zeiţe absolute, toate integrate 
naturii ei divine excepţionale.

e inscriptions referring to the divine nature and the powers of Isis, which 
praise her virtues, were called aretalogies (gr. areté, virtue). Most of the 
aretalogical texts date between the 2nd and 3rd centuries AD. . ese 3

hymns are of two types: either begin with the phrase "I am Isis" in which the 
goddess presents herself, or “You are Isis" type, when a cult follower praises 
her, honouring her powers as an omnipotent goddess. e first category 
includes the aretalogies from Kyme, essaloniki  and Ios  (the texts were 4 5

transcribed after an inscription from a stela in Memphis). Also, the 
aretalogy from Andros  has the same source, being a part of the second 6

category. Representative for the formula "You are Isis" is the Maroneia 
aretology , which is the oldest (end of the 2nd century BC). According to 7

this text, Isis is called the daughter of the great goddess Ge, and she is 
recognized, among other things, as the one who sought justice and enforced 
laws. Isidorus' first hymn from Madinet Madi - Fayoum (1st century BC) 
identifies Isis with a series of feminine deities: Astarte, Artemis, Nanaia, 
Leto, Hera, Aphrodite, Hestia, Rhea, Demeter, because “all the mortals who 
live on the boundless earth [...] / pronounce your fair name, a name greatly 
honoured among all” . e Hymns at Isis temple from Philae, dedicated 8

during the time of Ptolemy II Philadelphus (3rd c. BC), also praise the glory 
of the goddess: "Praise to you, Isis, e Great One, Lady of Heaven, 
Mistress and Queen of the gods."  e Oxyrhynchus Papyrus was written at 9

the beginning of the 2nd century AD and contains in the first part an 
invocation of the goddess which highlights the syncretism with many other 
deities, emphasizing the polymorphous Isis and her many names, the result 
being the attribution of the epithet Myrionymos (”The one with thousand 
names”) .10

the Afterlife. Women played an important role in the Isiac cult. Isis becomes 
the patroness of the family, the protector of the newborns, the goddess of 
fertility and good fortune. She is the great lawgiver and the guardian of 
universal order. Initially being the goddess of the Nile, she becomes the 
master of all waters , the protector of navigation and seafarers. In Italy, she 2

was identified with Venus and her son, Harpocrates, with Eros. She was also 
identified with: Demeter, Astarte, Artemis, Hera, Hestia, Rhea, Venus, 
Magna Mater, Leto, Proserpina, Hekate and others. ese associations are 
in fact new personalities of the absolute goddess, all integrated into the 
exceptional divine nature of Isis.

In Isis Aretalogies, Initations, and Emotions. e Isis Aretalogies as a Source for 
the Study of Emotions , P. Martzavou analyses the aretalogies as sources for a 11

study that combines the history of religions with the socio-cultural 
approaches of emotional phenomenology. ese texts, embodied in the 
ritual of the Isiac cult, were determined to generate emotions intimately 
linked to a certain perception of the divinity in its role of an "instigator of 
change". Emotions were important for the personal updating of the initiate 
and for a self-regulation following new rules. is process took place both in 
the context of the individual ceremonial act as well as in the one of the group 
that re-enacted the initiation ritual to which the newcomer adheres .  12[p. 56]
Apart from the written hymns, the other aspect of communication between 
man and god is represented by the performance of sacramental rituals which 
might include sacrifices, prayers, incantations, sacred liturgies etc. 
Moreover, in the initiatory discourse, these hymns that aroused certain 
emotions and sensations were essential to help the initiate to form a new 
attitude towards life and to have a new purpose, a fact with strong socio-
political implications .13

al cultului îi aduce laude, onorându-i calităţile de zeiţă pantee. Din prima 
4 5categorie fac parte aretalogiile de la Kyme, essalonic  și Ios  (textele se pare 

că au fost transcrise după un original aflat pe o stelă din Memphis). Aceeași 
6sursă o are și aretalogia din Andros , aceasta făcând parte din a doua 

categorie. Reprezentativă pentru formula „Tu ești Isis” este aretalogia de la 
7Maroneia , care este și cea mai veche (sf. sec. II a.Chr.). Potrivit acesteia, Isis 

este numită fiică a marii zeiţe Ge și îi este recunoscut, printre altele, meritul 
de a fi instituit justiţia și legile. Primul imn al lui Isidorus de la Madinet 
Madi – Fayoum (sec. I a.Chr.) o identifică pe Isis cu o serie de divinităţi 
feminine: Astarte, Artemis, Nanaia, Leto, Hera, Afrodita, Hestia, Rhea, 
Demeter, căci „toţi muritorii care trăiesc pe pământul nemărginit 

8[…]/pronunţă frumosul tău nume, un nume foarte onorat între toate..” . 
Imnurile de la templul Isidei din Philae, dedicate în timpul lui Ptolemeu al 
II-lea Philadelphus (sec. III a.Chr.), slăvesc de asemenea gloria zeiţei: 

9“Lăudată să fii, Mare Isis, Doamnă a Cerului, Stăpână și Regină a zeilor” . 
Papyrus-ul Oxyrhynchus a fost scris la începutul sec. II p.Chr. și conţine în 
prima parte o invocare a zeiţei care evidenţiază sincretismul cu numeroase 
alte zeităţi, accentuând polimorfismul și polinomia Isidei, rezultatul fiind 

10atribuirea epitetului de Myrionymos („Cea cu mii de nume”) .

În Isis Aretalogies, Initations, and Emotions. e Isis Aretalogies as a Source for 
11the Study of Emotions , P. Martzavou analizează aretalogiile ca surse pentru 

un studiu care combină istoria religiilor cu abordările socio-culturale ale 
fenomenologiei emoţiilor. Aceste texte integrate în ritualul cultului isiac, 
erau determinante în generarea emoţiilor legate intim de o anumită 
percepţie a divinităţii prin prisma rolului acesteia de „instigator la 
schimbare”. Emoţiile erau importante pentru reactualizarea personală a 
iniţiatului și autoreglarea după noi reguli. Acest process avea loc atât în 
contextul actului ceremonial individual cât și în cel al grupului care 

 12reconstituia scenic ritualul de iniţiere la care adera noul-venit . În [p. 56]
afara imnurilor scrise, celălalt aspect al comunicării dintre om și zeu este 
reprezentat de oficierea ritualurilor sacre care puteau cuprinde sacrificii, 
rugăciuni, incantaţii, liturghii sacre etc. Mai mult, în cadrul discursului 
iniţiatic, aceste imnuri care provocau anumite emoţii și senzaţii erau 
esenţiale pentru a-l ajuta pe practicantul ritualui să își formeze o nouă 
atitudine de viaţă și un nou scop, fapt cu puternice implicaţii socio-

13politice .
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Ceremonie în templul zeiţei Isis / 
Ceremony in the temple of Isis, 
Herculaneum, frescă, sec. I p.Chr. / fresco, 1st c. AD
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Navigium Isidis - frescă descoperită în Templul lui Isis din Pompeii / 
fresco discovered in the Temple of Isis from Pompeii
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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Saint Non's 'Voyage Pittoresque De Naples Et De Sicile' -  gravură de / engraving by Louis Jean Desprez (după / after Hackworth Petersen 2016, fig. 2)
Ritual nocturn în Templul lui Isis din Pompeii / Ritual at night at the Temple of Isis in Pompeii 

Apuleius (Metamorfoze / Măgarul de aur) și Plutarch (Despre Isis și Osiris) 
sunt două dintre sursele primare în care sunt evidenţiate aspecte ale cultului 
și puterile magice ale Isidei, făcându-se o diferenţere între religio, consacrată 
de cultele oficiale romane și superstitio populară. Cultul lui Isis era, la urma 
urmei, un cult popular cu care au cochetat și numeroși împăraţi romani, 

14fascinaţi de exotismul formelor religioase egiptene . În cartea XI (ultima) 
din romanul lui Apuleius, Lucius cel metamorfozat în măgar, și care până 
atunci trecuse prin tot felul de peripeţii ciudate, suferă o ultimă 
transformare, mai ales spirituală, în contextul întâlnirii cu Isis și al iniţierii în 
cultul isiac (Met. 11). Două momente ale experienţei lui Lucius iau forma 
unor aretalogii. Primul este legat de apariţia zeiţei Isis (epiphaneia) și de 
modul în care ea își dezvăluie caracterul sincretic al multelor ei nume 
(„numen unicum multiformi specie” - Myrionima) și natura panteistă (Met. 
11, 5,1). A doua experienţă aretologică a lui Lucius, are loc la finalul iniţierii, 
când copleșit de emoţie, recită un imn în faţa statuii zeiţei în cadrul unei 
ceremonii sacre (Met., 11, 25). Funcţia ritualică a aretalogiilor lui Isis ca 
instrumente ale iniţierii lui Lucius funcţionează complementar prin 
alăturarea celor două tipuri de formule: „Eu sunt Isis” (după modelul de la 

15Kyme) și „Tu ești Isis” (după cel de la Maroneia) . 

Actele de venerare a zeiţei și ritualurille de iniţiere din interiorul 
sanctuarelor și al marilor temple isiace, precum cel de la Roma (Iseum 
Campense) sau de la Pompeii , aveau la bază doctrine escatologice [p. 59, 60]

16promiţătoare construite în jurul conceptului recompensei viitoare . Prin 
seducţia ritualului, misterele egiptene au devenit o mișcare religioasă 
populară care s-a răspândit rapid eclipsând cultele oficiale. Se făcea apel 
violent la emoţii și simţuri, dar exista și o anumită disciplină și cumpătare în 
practicile cultului isiac. A fost poate momentul în care Orientul a condus 
Occidentul spre un anumit tip de experimentare a spiritualităţii prin 
practica ascezei și a penitenţelor. În Satirele sale Juvenal nu pierde ocazia de a 
ironiza aceste manifestări ale adepţilor zeiţei Isis: „de trei ori în mijlocul 
iernii adoratoarea zeiţei Isis se va arunca în Tibrul îngheţat și, tremurând de 
frig se va târî în jurul templului pe genunchii însângeraţi” (Sat., 6, 522-530). 
Cele două sărbători care includeau procesiuni rezonau cu ritualurile romane 
și aduceau cultul zeiţei în spaţiul public. Apuleius ne vorbește despre 
Navigium Isidis (Vasul Isidei) care se celebra pe 5 martie, când se redeschidea 
navigaţia (Met., 11, 8). În cadrul unei procesiuni spectaculoase  se lăsa la apă 

Worshipping of the goddess and initiation rituals from within sanctuaries 
and great Isiac temples such as that from Rome (Iseum Campense) or from 
Pompeii  based on promising eschatological doctrines set up  ,[p. 59, 60]
around the principle of future compensation . By seduction of the ritual, 16

the Egyptian mysteries became a popular religious movement that rapidly 
spread outrunning the official cults. Violent appeal to emotions and senses 
was made, yet existed certain discipline and restraint in practicing the Isiac 
cult. Maybe it was the moment when the East led the West to a certain type 
of experimenting spirituality by practicing asceticism and penitence. In his 
Satyres, Juvenal does not miss the opportunity of ridiculing these 
manifestations of goddess Isis followers': „three times in the middle of 
winter the follower of goddess Isis will plunge into the frozen Tiber river 
and, trembling with cold she will go on her bleeding knees around the 
temple” (Sat., 6, 522-530). e two feasts that included parades mirrored 
the Roman rituals and brought forward the cult of the goddess in the public 
area. Apuleius speaks us about Navigium Isidis (e vessel of Isis) that was 

Apuleius (Metamorphoses / e golden ass) and Plutarch (On Isis and Osiris) 
are two of the primary sources which highlight aspects of the cult and 
magical powers of Isis, a distinction being made between religio, established 
by the official Roman cults and the popular superstitio. As a matter of fact, 
the cult of Isis was a popular cult, which also allured numerous Roman 
emperors fascinated by the exotism of religious Egyptian forms . In the 14

11th book (the last one) from Apuleius' novel, Lucius the one turned into an 
ass, and who until then had gone through all sorts of strange adventures, 
underwent a transformation, especially spiritual, in the context of meeting 
with Isis and initiation into the Isiac cult (Met. 11). Two moments of Lucius' 
experience take the form of aretalogies. e first one is connected to the 
appearance of goddess Isis (epiphaneia) and the manner by which she reveals 
her syncretic character of her many names („numen unicum multiformi 
specie” - Myrionima) and the pantheistic nature (Met. 11, 5,1). A second 
aretalogic experience of Lucius occurs at the end of initiation, when 
overwhelmed with emotions recites a hymn in front of the goddess's statue 
within a sacred ceremony (Met., 11,25). e ritualistic role of Isis' 
aretalogies as instruments to initiate Lucius operates complimentarily by 
adjoining the two types of formulas: „I am Isis” (according to the model 
from Kyme) and „You are Isis” (according to the model from Maroneia) . 15
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Fine Arts Museums of San Francisco

e unveiling of the statue of Isis as a personification of nature
Dezvelirea statuii zeiţei Isis, personificare a naturii / 

frontispiciul cărţii lui Erasmus Darwin, Templul Naturii, gravură după un 
desen al lui Henri Fuseli, 1803 / frontispiece to Erasmus Darwin's book e 
Temple of Nature, an engraving based on a drawing by Henri Fuseli, 1803.Piranesi, Antiquités de Pompeìa (1804) vol. 2, pl. LXXII (după / after 

Hackworth Petersen 2016, fig. 5)

Procesiune isiacă în faţa ruinelor Templului lui Isis din Pompeii / 
Isiacs processing before the ruins of the Temple of Isis at Pompeii, 

un vas consacrat lui Isis, cea care plecase pe valuri în căutarea soţului ei ucis 
de Seth . Cortegiile gălăgioase și pestriţe animau străzile precum [p. 57]
mulţimile din parada de la Mardi Gras. Dar cea mai sugestivă sărbătoare 
isiacă era Inventio Osiris (Descoperirea lui Osiris) de la începutul iernii care 

17reproduce povestea morţii, căutării și renașterii lui Osiris . Ceremonialul 
alterna între tristete și bucurie, într-o perioadă din an în care „nopţile devin 
mai lungi, obscuritatea crește, puterea luminii pălește și pare a fi învinsă” 
(De Isid. et. Osir., 39).

Cultul lui Isis s-a transmis și în provincii, radiind de-a lungul drumurilor 
militare și comerciale. În zona danubiană apare începând cu sec. I-II p.Chr. 
și continuă să se răspândescă până la jumătatea sec. III p.Chr. Sunt renumite 
sanctuarele Isidei din Pannonia (Savaria) și Moesia (Tomis). În Dacia, cultul 

18isiac este atestat de reprezentări figurative și menţiuni epigrafice . În trei 
19 20inscripţii zeiţa poartă epitetul de Myrionima (Apulum , Potaissa , 

21Micăsasa ). La Apulum se remarcă un altar dedicat de către Lucius Aemilius 
22Carus pentru Sarapis-Iupiter-Sol, Isis-Luna-Diana și alţi zei . Sincretismul 

este evidenţiat de asocieri pe baza unor caracteristici comune, în esenţă fiind 
vorba despre puterile celor două divinităţi egiptene majore care însumează 
puterile divine ale celorlalţi zei. Serapis este așezat înaintea lui Iupiter, ambii 
legaţi de Sol, iar Isis înaintea Dianei care se confundă cu Luna, urmărindu-
se ideea de pereche divină, respectiv Serapis - Isis și Sol – Luna (principiul 

23masculin solar și principiul feminin lunar) . Se poate menţiona aici și 
altarul dedicat zeilor Isis și Serapis de către Iunius Rufinus Proculianus, 

24tribunus laticlavium al legiunii XIII Gemina . Singura mărturie epigrafică 
din colonia Aurelia Apulensis este un altar închinat zeiţei de Aelia Iusta, textul 

25menţionând-o pe Isis Myrionima . Se cunoaște faptul că femeile aveau un 
rol important în cadrul cultului isiac. Totodată, conform datelor statistice 
privind dedicaţiile votive făcute de femei la nivelul întregii provincii, cea a 
Aeliei Iusta este importantă avându-se în vedere mai ales raritatea actelor 
votive individuale ale femeilor și faptul că este unica dedicaţie pentru Isis 

26din Dacia făcută de o singură femeie . Tot din colonia provine un bust al 
 27Isidei reprezentat pe un tipar ceramic . Posibil ca în centrul urban de  [p. 62]

lângă Mureș să fi existat un sanctuar al zeiţei. La Apulum a fost descoperită și 
o frumoasă statuetă votivă din marmură reprezentând-o pe Isis și o statuetă 
din bronz a lui Osiris, piese expuse în paginile următoare.

e cult of Isis was also spread in the provinces, along the military and 
commercial roads. In the Danubian area, it appears beginning with the 1st-
2nd centuries AD and continues to diffuse until the mid of the 3rd century 
AD. ere are renowned the sanctuaries of Isis from Pannonia (Savaria) and 
Moesia (Tomis). In Dacia, the cult of Isis is attested by figurative 
representations and epigraphical mentions . In three inscriptions the 18

goddess is addressed with the epithet of  (Apulum , Potaissa , Myrionima 19 20

Micasasa ). In Apulum, is noticed the altar dedicated by Lucius Aemilius 21

Carus to Sarapis-Jupiter-Sol, Isis-Luna-Diana and other gods . e 22  
syncretism is evidenced by associations based on common features, 
essentially the powers of the two major Egyptian deities who integrate the 
divine powers of the other gods. Serapis is placed before Jupiter, both being 
connected to Sol, and Isis before Diana that confounded with Luna, being 
explored the idea of divine pair, Serapis Isis and Sol Luna – the solar 
masculine principle and lunar feminine principle . Also, the altar dedicated 23

by Iunius Rufinus Proculianus,  of XIIIth Legion tribunus laticlavium
Gemina to gods Isis and Serapis may be mentioned here . e only 24

epigraphic evidence from  is an altar dedicated by colonia Aurelia Apulensis
Aelia Iusta to the goddess, the text making reference to Isis . It is Myrionima25

known the fact that women had an important role in the Isiac cult. 
Additionally, according to statistics on votive dedications made by women 
at the level of the whole province, that of Aelia Iusta is important especially 
considering the rarity of individual votive acts performed by women and the 
fact that it is the sole dedication for Isis from Dacia made by one woman . A 26

bust of Isis represented on a ceramic  also comes from the mould [p. 62]

celebrated on the 5th of March, when the opening of the sailing season was 
marked. Within a spectacular procession, a vessel dedicated to Isis was 
launched into the sea, she setting off the waves in search of her husband 
murdered by Seth . Ebullient and celebrating throngs of people  [p. 57]
animated the streets same as the swarms from Mardi Gras parade. Yet, the 
most illustrative Isiac feast was Inventio Osiris (Discovery of Osiris) from the 
beginning of winter which reproduces the story of death, search and revival 
of Osiris . e ceremony alternated sadness with joy, in a period of the year 17

when „as the nights grow longer, the darkness increases, and the potency of 
the light is abated and subdued” (De Isid. et Osir., 39).  



Isis a fost prezentă în vieţile romanilor nu doar sub aspect religios, dar și 
socio-cultural sau politic, o zeitate misterioasă, dar accesibilă, flexibilă și 
transformatoare. Deși străină, ea a ajuns într-o lume în care erau deja 
îmbrăţișate anumite doctrine ale nemuririi și salvării precum misterele 
dionisiace și platonismul. Apare însă conceptul de schimbare, de 
reinventare a persoanei în cadrul cultului isiac. Reformarea este dezirabilă și 
posibilă, iar viaţa nu mai este dominată de fatalitatea care lăsa individul fără 
putere. Cu ajutorul Isidei, destinul uman poate fi controlat sau schimbat 
căci Destinul i se supune zeiţei.

colonia27. It is likely to have existed a sanctuary of the goddess in the urban 
centre nearby the Mure . Also, in Apulum was discovered a beautiful votive ș
statue made of marble, depicting Isis and a bronze statue of Osiris, finds 
presented in the following pages.

Isis was present in the lives of the Romans not only religiously but also socio-
culturally or politically, a mysterious goddess, yet accessible, flexible and 
transforming. Although outlander, she reached a world that already 
embraced certain doctrines of immortality and salvation such as the 
Dionysiac mysteries and Platonism. Yet, the concept of change, reinvention 
of the person within the Isiac cult appears. Transformation was desirable 
and possible, and life is not dominated anymore by fatality leaving the 
individual with no power. With the aid of Isis, human fate can be controlled 
or changed as the Destiny submits to the goddess.

14.Hackworth Petersen 2016, p. 7-16

22. CIL III, 7771; Budischovsky 2007, p. 272-274; Bărbulescu 1984, p. 202-203; 
IDR III/5, 319; Nemeti 2005, p. 313.

10. Grenfell, Hunt 1915, p.190-203.

3. Martzavou 2012, p. 268.

16.Cumont 1998, p. 97.  

2. Muñiz Grijalvo 2012, p. 145-153.

18.Nemeti 2005, p. 320-321.
19. Popa 1962, p. 147-152; IDR III/5, 104. 
20. CIL III, 882.

5. IG XII, Suppl. 14, p. 98.

9. Klotz 2014-2015, p. 75-107, nota p. 76.

11.Martzavou 2012, p.267.

21. Mitrofan 1993, p. 97-98.

6.  IG XII(5), 739.
7. Dieleman, Moyer 2010, p. 444; IG (5), 739; Papanikolaou 2009, p. 59-70.
8.Vanderlip 1972, p. 17-18.

4. IG X(2), 1, 254.

1. aretalogia din Kyme; IG XII, Suppl. 14, p. 98-99; IK Kyme 41.

13. Martzavou 2012, p. 270.

15.Martzavou 2012, p. 274.

12.Martzavou 2012, p.268.

17.Cumont 2008, p. 101.

23.Bărbulescu 146-147, 150. CIL III, 7771.
24. IDR III/5, 318; Budischovsky 2007, 272-274; Deac, Varga 2014, p. 14, fig. 4.

26. Deac, Varga 2014, p. 15.

25. Popa 1979, 18, no. 19; Popa 1983, p. 7; IDR III/5, 104; Budischovsky 2007, 
p. 274; Deac, Varga 2014, p. 14, fig. 9.

27. Budischovsky 2007, 228, fig. 4; Nemeti, Beu-Dachim 2012, p. 76-77; Deac, 
Varga 2014, p. 15, fig. 12.
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Anca Timofan

Statueta zeiţei Isis a fost descoperită în 1969, în Alba Iulia, B-ul 1 
1Decembrie (municipium Septimium Apulense) . Piesa a fost sculptată din 

marmură albă cu granulaţie medie, de origine necunoscută, probabil un 
2import . În colecţia MNUAI s-au păstrat două bucăţi, statueta fiind ruptă în 

dreptul gambei drepte. Lipsește gamba stângă cu o parte din veșmânt, azi 
completate. Capul, precum și antebraţele cu mâinile (toate lipsă astăzi), au 
fost lucrate separat în antichitate, fiind atașate cu ajutorul unor știfturi de la 
care au rămas orificiile cilindrice de la gât și de la membrele superioare. 
Plinta prezintă pe faţa anterioară şi pe cele două feţe laterale o scobitură 
(scotie) încadrată de două listele sau baghete. Spatele întregii statuete a fost 
sumar lucrat, fiind lăsat nefinisat.

Zeiţa de origine egipteană este redată conform unui tip iconografic "parţial 
3elenizat", conceput la sfârşitul sec. IV sau la începutul sec. III a. Chr. . Ea 

păstra o serie de atribute specifice (care astăzi lipsesc statuetei apulense). 
Cele mai frecvente erau: vulturul, care cuprinde capul zeiţei cu aripile sale, 
şarpele uraeus din frunte şi mai ales coroana regală (basileion), care combina 
coarnele lui Hator şi discul solar, cu pana de vultur şi cu spicele de grâu. Mai 
rar apare "cornul lunii" ataşat frunţii zeiţei. În mâna dreaptă Isis ţinea de 
obicei instrumentul muzical (sistrum), mai rar şarpele uraeus, sau crucea 
ansată (crux ansata, ankh). În stânga putea să poarte o găletuşă (situla), sau 
floarea de lotus. Uneori ea poate fi reprezentată ţinând cornul abundenţei 
(cornucopia), asemenea Fortunei. În epoca romană (începând cu sec. II p. 
Chr.) capul zeiţei este învăluit cu un fel de şal, sau maramă, specifică 
vestimentaţiei matroanelor romane. De regulă zeiţa purta o perucă 
egipteană sau părul îi era prins în "coafura libiană", dar putea să apară şi cu 
un aranjament capilar tipic elenistic. 

În schimb veşmintele sunt genuin greceşti, după cum se poate vedea şi la 
statueta de faţă. Zeiţa poartă un chiton ionic de in, prins pe umeri şi braţe cu 
un şir de nasturi şi care atârn  până la pământ. Deasupra are o mantie de ă
lână, himation, care ajunge până la jumătatea gambelor. Mantia este adesea 
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Muzeul Naţional de Isorie a Transilvaniei Cluj-Napoca
Isis - bust pe un tipar ceramic / bust on a ceramic mould, Apulum

(Deac, Varga 2014, fig.12, after Nemeti, Beu-Dachin 2012, 77).



decorată cu franjuri şi e drapată într-un mod specific, caracterizat printr-un 
nod aflat în dreptul pieptului (numit în mod convenţional "nodul isiac"). 
Nodul isiac format între sâni de pliurile vestimentaţiei ei reproduce semnul 
hieroglific al vieţii ( ).ankh  Himation-ul este adunat sub sâni şi apoi din nod 
se desprinde capătul mantiei, care cade peste abdomen pe mijlocul torsului. 
De sub el se distinge o cută amplă, ce se prelungeşte cam până în dreptul 
genunchilor. La varianta originală un fald al man ei coboară de pe umărul ti

4drept (cf. statuia de la Kunsthistorisches Museum din Viena  şi cea de   [p. 54]
5la Palazzo dei Conservatori, Roma ). În epoca romană nodul ajunge  [p. 55]

să fie aşezat exact între sâni, simetria fiind accentuată de prezenţa unui al 
doilea fald, aflat pe umărul stâng, astfel încât veşmântul se încrucişează pe 

6piept asemenea literei X (cf. statuia de la Musei Capitolini, Roma ). Acest 
drapaj apare şi în cazul statuetei de la MNUAI. În plus, răsucitura de sub 
piept este clar marcată şi la spate, având aproape aspectul unui cordon. În 
zona dorsală o parte a himation-ului coboară de pe umeri peste omoplaţi 
având forma unui triunghi cu vârful în jos. Este evident că meşterul 
provincial nu a înţeles exact dispoziţia drapajului original.

Cu excepţia zonei dorsale, modelajul drapajului a fost atent executat. Cutele 
cad natural şi se răsucesc firesc, punând în evidenţă anatomia de dedesubt 
(de exemplu genunchiul drept, sau pieptul). De altfel picioarele încălţate cu 
sandale au fost de asemenea modelate cu grijă, forma degetelor fiind 
elegantă, chiar dacă nu redă fidel organicitatea anatomică. 

Din punct de vedere compoziţional piesa redă bine poza dinamică, specifică 
gustului elenistic. Greutatea corpului este sprijinită pe piciorul stâng, pe 
când dreptul, flexat, este puternic împins în lateral şi în spate, ca şi cum 
personajul ar intenţiona să păşească în faţă.  În consecinţă şoldul stâng este 
împins în lateral, iar umerii urmează o uşoară traiectorie inversă, astfel încât 
întregul corp se unduieşte într-un mod mai puţin obişnuit în artizanatul 
provincial, de regulă caracterizat prin frontalism şi hieratism. De altfel 
silueta zeiţei este longilină şi elegantă. Poza agitată era accentuată şi de 
antebraţele cu mâinile, care fuseseră lucrate separat. Braţul drept este uşor 
împins în faţă şi membrul superior era în mod evident îndoit din cot, mâna 
fiind ridicată pentru a ţine sistrum-ul, sau vreun alt atribut. În schimb braţul 
stâng este tras uşor în spate, astfel încât este evident că mâna 
corespunzătoare era lăsată în jos.

Capul statuetei apulense fusese lucrat separat. Pe spate şi pe umeri se 
distinge un şir de incizii paralele, care ar putea să reprezinte franjurii de la 
stola, sau mai degrabă cârlionţii de la "coafura libiană".

Comparată cu marile statui ale lui Isis din zona Roma-Napoli, amintite mai 
sus, statueta de faţă este un produs artizanal, dar de bună calitate. După cum 
o arată plinta cu scotie, piesa a fost produsă probabil într-un atelier 

7microasiatic , deși analiza de marmură nu a putut indica o provenienţă 
8anume . Totuși, nu ar fi singurul import la Apulum din zona respectivă, căci 

mai multe statuete de bună calitate din colecţia muzeului (Liber Pater, 
Hercules, Nemesis) au fost cioplite în atelierele microasiatice.

3.V. Tran Tam Tinh, LIMC, V, 1, 1990, p. 791 (Isis parţial elenizată/ 
Isis is partly Hellenized).

1.Popa 1979, p. 31, nr. 43, fig.1/8; Budischovsky 2007, p. 227, fig. 3; 
Müller et alii 2012, p. 53, AP  24; Deac, Varga 2014, p.14, nr. 6, fig. 7.

4.Provine din zona Napoli. Antebraţele cu mâinile sunt moderne / It 
comes from the Naples area. e arms and forearms are modern (LIMC 
V, 1, 1990, p. 767, nr. 53b).

6.Roma, Musei Capitolini, inv. 744. Piesa s-a presupus că ar proveni din 
Tivoli, villa Hadriana, dar pare mai degrabă să fie de epocă claudiană. 
Are contrapost inversat. Mâinile şi atributele au fost întregite în epoca 
modern / It was supposed to come from Tivoli, villa Hadriana, but it 
seems rather to be from Claudian era. It has an inverted contrapposto. 
e hands and attributes were completed in the Modern age (LIMC, V, 
1, 1990, p. 767, nr. 50).

2.Muller et alii 2012, 53, AP 24.

5.Provine de la un nimphaeum din vremea lui Septimius Severus, 
amplasat pe Esquilin, via Labicana/ It comes from a nymphaeum from 
the time of Septimius Severus, located on Esquilin, via Labicana 
(LIMC, V, 1, p. 767, nr. 52).

7. v. A. Filges, „Marmorstatuetten aus Kleinasien: Zur Ikonographie, 
Funktion und Produktion antoninischer, severischer und späterer 
Idealplastik”, in Istanbuler Mitteilungen, 49, 1999, p. 377-430.
8. Müller et alii 2012, p. 53, AP 24.
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Alexandru Diaconescu

e statuette of goddess Isis was discovered in 1969, in Alba Iulia, 1 
Decembrie Blvd (municipium Septimium Apulense) . It was sculpted of 1

white marble (medium granulated), of unknown origin, likely imported . 2

In the museum collection, two fragments were kept, the statuette being 
broken by the right shank. Missing the left shank with part of the garment, 
today restored. e head and forearms with hands (all missing today), were 
worked separately in Antiquity, attached with the aid of pins of which have 
survived the cylindrical orifices by the neck and upper limbs. e plinth 
displays on the front and two lateral sides an indentation (scotia), framed by 
two listels or fillets. e back of the entire figurine was coarsely worked, 
unfinished.

e Egyptian origin goddess is rendered according to a “partially 
Hellenised” iconographic type, designed by the end of the 4th or early 3rd 
century BC . e deity preserved a series of specific attributes (today 3

missing from the figurine discovered at Apulum). e most frequent were 
the eagle, which embraces the goddess's head with its wings, the serpent 
uraeus by the forehead and especially the royal crown (basileion), combining 
the horns of Hator and the solar disc with the eagle feather and grain ears. 
Seldom emerges the "horns of the moon" attached to the goddess's 
forehead. In the right hand, Isis usually held the musical instrument 
(sistrum), rarely the serpent uraeus or the ansate cross (ankh). In the left, the 
deity might have carried a bucket (situla) or the lotus flower. Occasionally, 
the goddess is depicted holding the horn of plenty (cornucopia), similarly to 
Fortuna. In Roman times (starting with the 2nd century AD) the head of 
the goddess is covered with a sort of shawl, or veil specific to the clothing of  
Roman matrons. Commonly, the goddess wore the Egyptian wig or the hair 
was gathered in the "Libyan hairdo", yet also with a typical Hellenistic 
hairstyle. 

THE STATUETTE OF GODESS
ISIS FROM APULUM
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3D solid mesh

Isis, Apulum
statuetă votivă din marmură / 
marble votive statuette
h 39,0, l. 16,3, ad. 10,7 cm
a doua jumătate a sec. II p.Chr. / 
second half of the 2nd c. AD
MNUAI R775



From a composition point of view, the piece renders well the dynamic pose, 
specific to the Hellenistic taste. e body weight is supported by the left leg, 
while the right, flexed, is strongly pushed to the side and back, as if the figure 
intended to step forward. erefore, the left hip is pushed to the side, while 
the shoulders follow a slightly reverse trajectory, so that the entire body 
winds in a less common way in the provincial crafting, usually characterised 
by frontalism and hieratism. In fact, the figure of the goddess is elongated 
and elegant. e restive pose is also emphasized by the forearms with hands, 
which had been worked separately. e right arm is lightly pushed to the 
front and the upper limb was evidently bent at elbow, the hand being raised 
to hold the sistrum or another attribute. Instead, the left arm is slightly 
pulled to the back, so that it is obvious that the corresponding hand stood at 
the side.

Instead, the garments are genuinely Greek, as noticeable in this figurine too. 
e goddess wears a Ionic flax chiton, fastened by shoulders and arms with a 
line of buttons and which hangs down to the ground. On top, the goddess 
wears a linen mantle, himation, reaching down to halfway the shanks. e 
mantle is often decorated with fringes and is draped in a specific manner, 
defined by a knot in front of the chest (conventionally termed "the knot of 
Isis"). e Isiac knot formed between the breasts by the folds of her clothing 
reproduces the hieroglyphic sign of life (ankh). e himation is gathered 
below the breasts and from the knot detaches the edge of the mantle, which 
falls over the abdomen by mid torso. From beneath is distinguished an 
ample fold, which extends down approximately to the knees. In the original 
version, a mantle fold descends from the right shoulder (the figurine from 
Kunsthistorisches Museum in Vienna  and that at Palazzo dei  4[p. 54]
Conservatori, Rome ). In the Roman period, the knot would be placed 5

precisely halfway the breasts, symmetry being emphasized by the presence 
of a second fold, on the left shoulder, so that the garment crisscrossed on the 
chest in an X-shape (like for instance the figurine from Musei Capitolini, 
Rome ). Such draping also merges in the case of figurine from  [p. 55]6

MNUAI In addition, the twist below the breasts is clearly marked also on 
the back, having the appearance almost of a strap. On the back side, part of 
the himation descends from the shoulders over the shoulder blade in the 
shape of a triangle with tip downward. It is obvious that the provincial 
artisan did not understand precisely how the original draping was placed.

Compared to the great statues of Isis from the Rome-Napoli area, 
mentioned above, this figurine is a handicraft product, yet of good quality. 
As indicated by the plinth with scotia, the piece was likely produced in a 
Micro-Asian workshop , although the marble analysis could not indicate a 7

specific origin . Nevertheless, this would not be the single import in 8

Apulum from respective area, as several good quality statuettes from the 
museum's collection (Liber Pater, Hercules, Nemesis) were carved in 
Micro-Asian workshops.

Except for the back side, the modelling of the draping was carefully made. 
e folds fall naturally and twist freely, underling the anatomy underneath 
(for instance the right knee or the chest). In fact, the feet wearing sandals 
were also modelled with care, the shape of the toes being elegant, although it 
does not faithfully render the anatomic organicity. e head of the figurine 
from Apulum was worked separately. On the back and shoulders is 
distinguished a line of parallel incisions, which would represent the fringes 
of the stola, or rather the curls of the "Libyan hairdo".

Alexandru Diaconescu
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THE RESTORATION 
OF THE STATUETTE

e statuette is fragmented in the thinnest area of minimal resistance of the 
piece. On the surface are seven perforations produced due to different 
reasons, over time.us, we have four circular perforations of 12 mm 
diameter around the neck, one on each arm on the preserved area and one 
on the area of break from the lower part of the body. Other two perforations, 
one on the back, one on the lower area, parallel with the one previously 
mentioned were produced for core sampling in view of petrographic 
analysis. e seventh perforation of 8 mm diameter was produced 
perpendicularly to the base of the statue to fasten an armature between the 
two fragments necessary for consolidation within the first step of 
reassembling the piece (mid of the 90's).

Analysis of the four perforations made by hand (arms, neck, break from the 
lower part)  indicated the attempt of fastening by the technique of [p. 67, 68]
the metallic dowel set in lead of some elements respectively the arms, head as 
well as soldering of the two fragments. In this particular instance, the 
perforation from the lower area should correspond with another one made 
perpendicularly to the base (in the area of the loosening we made) which to 
justify the attempt of fastening an armature. One can notice that beginning 
with the spot where we made the perforation and which corresponds to that 
made in ancient times is the starting point of the gap shaped like a triangle. 
Likely that this fissure to have been made accidentally exactly during 
attempt of drilling, by exerting too much and uneven pressure on the tip of 
the chisel, so that dislocation underwent a development dictated by the 
force of impact along the line of minimal resistance compensated and 
determined by the solid base. Fragmentation of the piece subsequent to the 
discovery is confirmed also by the fact that in the pores of the base break 
were not present traces of carbonate depositions or of degradation specific to 
its preservation in soil for almost two millennia etc.

On the upper part was applied an acid solution supposedly to remove the 
depositions of calcium carbonates. Consequently, an effervescent reaction 
occurred which removed these depositions, but also modified the crystalline 
structure of the marble, an irreversible process and which can spread 
throughout the mass of the object. It is likely that this treatment may have 
influenced the mineralographic and petrographic analyses, the outcomes 
not being concluding anymore. At the same time, the piece added artificial, 
unnatural gloss, aspect that the restorer and sculptor jargon defined as  
”sugar loaf ”. Similar chemical treatments on the marble can be noticed at 
some tombs and marble carved pieces from the end of the 19th century and 
beginning of the 20th century. e lower part did not undergo a chemical 
treatment, the depositions being removed by mechanical methods that left 
specific marks, but which did not affect the general appearance of the 
fragment.

Dan Anghel
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Statueta înainte 
de restaurare / 
the statuette before 
restoration



Osiris, 
Master of the Underworld

Osiris, 
Stăpânul Lumii de Dincolo

Mitul lui Osiris a influenţat cel mai profund religia și cultura Egiptului 
antic, răspândindu-se ulterior în lumea greco-romană, odată cu 
pătrunderea cultelor orientale de mistere. Scenariul morţii și al reînvierii, 
doctrinele escatologice și ecourile ritualice ale mitului au ocupat un loc 
important în tabloul spiritualităţii antice. Potrivit legendei, Osiris, primul 
rege al Egiptului, a fost ucis de fratele său, Seth, zeul Haosului, care dorea să 
domnească în locul lui. Ucigașul a sfârtecat corpul lui Osiris, împrăștiindu-l 
prin întregul Egipt. Isis a adunat aceste bucăţi ale trupului soţului ei, și, cu 
ajutorul magiei, l-a reînviat. Osiris a devenit Stăpânul Lumii de Dincolo și 

e Osiris Myth has deeply influenced the religion and culture of ancient 
Egypt, subsequently spreading into the Greco-Roman world, once with the 
introduction of Oriental mystery cults. e scenario of death and 
resurrection, the eschatological doctrines and the ritual echoes of the myth 
have occupied an important place in the ancient spirituality. Legend has it 
that Osiris, the first king of Egypt, was killed by his brother, Seth, the god of 
Chaos, who wanted to reign in his place. e killer dismembered the body 
of Osiris, scattering it throughout Egypt. Isis collected these pieces of her 
husband's body and miraculously brought him back to life. Osiris became 

Cartea Morţilor al lui Hunefer. Scenele prezintă episoade ale judecăţii 
lui Hunefer: Horus îl aduce pe Hunefer în faţa lui Osiris, zeul fiind 
însoţit de Isis și Nephthys (în dreapta) / papirus, a XIX-a dinastie, în 
jur de 1275 a.Chr., Egipt, British Museum

Hunefer’s Book of the Dead. e scenes depict episodes of Hunefer's 
judgement: Horus brings Hunefer before Osiris, the god being accompanied by 
Isis and Nephthys (to the right). / papyrus, 19th Dynasty, around 1275 BC, 
Egypt, British Museum
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punctul de pornire a lacunei de fomă triungiulară. Este foarte posibil ca 
această fracturare să fi fost obţinută accidental tocmai în timpul încercării de 
perforare, prin exercitarea unei presiuni prea mari sau neuniforme (piezișe) 
pe vârful dălţii, astfel încât dizlocarea a avut o dezvoltare dictată de forţa 
impactului pe linia de minimă rezistenţă compensată și determinată de 
masivitatea bazei. Fragmentarea piesei ulterior descoperirii este confirmată 
și de faptul că în porii rupturii bazei nu erau prezente urme ale unor 
depuneri carbonatice, sau de degradare specifice păstrării acesteia în sol 
timp de aproape două milenii etc.

Partea superioară a fost tratată cu o soluţie acidă probabil în vederea 
îndepărtării depunerilor de carbonaţi de calciu. Prin urmare a avut loc o 
reacţie efervescentă care a îndepărtat aceste depuneri, dar a modificat și 
structura cristalină a marmurei, proces ireversibil și care se poate propaga în 
toată masa obiectului. Este posibil ca acest tratament să fi influenţat 
analizele mineralografice și petrografice, rezultatele nemaifiind 
concludente. Totodată piesa a căpătat un luciu artificial neplăcut, aspect 
care în jargonul restauratorilor și al sculptorilor era definit cu termenul de 
„căpăţână de zahăr”. Astfel de tratamente chimice asupra marmurei pot fi 
observate în cadrul unor monumente funerare și a altor piese sculptate din 
marmură de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. 
Partea inferioară nu a fost tratată chimic, depunerile fiind îndepărtate prin 
metode mecanice care au lăsat câteva urme specifice, dar care nu au afectat 
aspectul general al fragmentului.

RESTAURAREA
STATUETEI

Fragmentarea statuetei s-a produs în zona cea mai subţire, de minimă 
rezistenţă a piesei. Pe suprafaţa sa sunt prezente șapte perforaţii realizate, din 
diferite motive, de-a lungul timpului. Astfel, avem patru perforaţii circulare 
de circa 12 mm diametru efectuate în zona gâtului, câte una pentru fiecare 
braţ în partea păstrată și una în zona rupturii din partea inferioară a 
corpului. Alte două perforaţii, una în din zona spatelui, o alta în zona 
inferioară, paralelă cu cea amintită anterior au fost realizate în scopul 
prelevării unor carote pentru analiză petrografică. O a șaptea perforaţie cu 
un diametru de 8 mm a fost  efectuată perpendicular pe  baza statuii în 
vederea fixării unei armături între cele două fragmente, necesară pentru 
consolidare în cadrul demersului iniţial de reîntregire a piesei (mijlocul 
anilor ‘90). 

Analiza celor patru perforaţii realizate manual (braţe, gât, ruptura din partea 
inferioară)  indică încercarea de fixare prin tehnica diblului [p. ] 67, 68
metalic fixat în plumb a unor elemente, respectiv a braţelor, a capului 
precum și alipirea celor două fragmente între ele. În acest caz, perforaţiei din 
zona inferioară ar fi trebuit să-i corespundă cu o alta efectuată perpendicular 
pe bază (în zona degajării executate de noi) care să justifice încercarea de 
fixare a unei armături. Se poate observa că începând cu punctul în care am 
realizat noi perforaţia și care corespunde celei efectuate în vechime este Dan Anghel

BA C DC



Inventio Osiris (Descoperirea lui Osiris) era celebrată la romani între 26 
octombrie și 3 noiembrie, fiind una dintre cele două ceremonii publice 
organizate în cadrul cultului isiac . Plutarch descrie ritualul care  [p. 72]
reproducea simbolic mitul căutării și descoperii trupului zeului de către 
soţia/sora sa Isis (De Isid.et Osir., 39). Dacă iniţial sărbătoarea era marcată de 
dramatism și tristeţe, ulterior totul se încheia cu bucuria descoperirii 

4corpului dezmembrat al zeului pe care atotputernica Isis îl readucea la viaţă . 
Arhetipul morţii și al reînvierii este văzut de C. G. Jung ca fiind legat de 
aspectele transpersonale ale inconștientului colectiv, putând fi utilizat în 
scopul integrării psihologice a individului. Simbolic, divinitatea readusă la 

Judecătorul Morţilor, iar Isis, manifestându-și puterea magică asupra Vieţii 
și Morţii, s-a transformat într-o Zeiţă Salvatoare și Absolută. În spaţiul 
credinţelor greco-romane, zeilor li s-au renovat riturile și au avut loc 
sincretisme. Osiris a fost identificat cu Dionysos-Bacchus (zeul care se 
născuse de două ori), iar Isis cu Ceres-Demetra. Osiris, Isis, fiul lor 
Harpocrate (Horus) și Anubis s-au transpus peste miturile grecești, fiind 
ușor adoptaţi . Serapis (Osiris-Apis), noul zeu din Alexandria, promovat de 1

Ptolemei, combina atributele lui Osiris cu cele ale altor zeităţi grecești, în 
maniera eclectismului elenistic.

Tradiţia îi atribuie regelui Osiris numele de Unnefer (Cel Bun) datoritã 
beneficiilor aduse poporului său. Bunul Osiris a fost venerat ca zeu 
civilizator deoarece i-a învăţat pe oameni agricultura și a introdus cultivarea 
grânelor pentru care Egiptul a fost atât de renumit în Antichitate. Dar 
caracterul primordial al naturii sale divine a fost legat de natură, în condiţiile 
în care cultul vegetaţiei este considerat mai vechi decât cel al agriculturii. În 
acest context, Osiris al vegetaţiei era adorat ca zeu al energiilor creatoare și al 
fertilităţii, într-un timp în care oamenii nu făceau distincţie între forţele 

2reproductive ale animalelor și cele ale plantelor . Funcţia sa de zeu chtonian, 
Stăpân și Judecător în Tărâmul morţilor, avea de asemenea conotaţii 
benefice și salvatoare. Zeul care i-a hrănit pe oameni, promitea în același 
timp nemurirea, o eternitate de fericire în Viaţa de Apoi. Misterele egiptene 
conţineau vechile credinţe ale obţinerii nemuririi prin identificarea 

3defunctului cu Osiris . Existenţa dincolo de mormânt reprezenta conceptul 
de bază al cultului lui Osiris. De aceea, Osiris este reprezentat mort și 
mumificat.

the Master of the Underworld and the Judge of the Dead, and Isis, 
manifesting her magical powers over Life and Death, transformed into a 
Saviour and Absolute Goddess. In the space of Greco-Roman beliefs, the 
gods have their rites revived and syncretism has emerged. Osiris was 
identified with Dionysos-Bacchus (the god that was twice born) and Isis 
with Ceres-Demeter. Osiris, Isis, their son Harpocrates (Horus), and 
Anubis transposed Greek myths, being easily adopted . Serapis (Osiris-1

Apis), the new god from Alexandria, promoted by the Ptolemies, combines 
the attributes of Osiris with those of other Greek deities, in the manner of 
Hellenistic eclecticism.

Tradition assigns King Osiris the name Unnefer (e Good Being) because of 
the benefits brought to his people. e good Osiris was venerated as a 
civilizing god because he taught his people agriculture and introduced the 
cultivation of the grains for which Egypt was so famous in Antiquity. But 
the primordial character of his divine nature was related to nature, as the 
cult of vegetation is considered older than that of agriculture. In this 
context, Osiris of the vegetation was adored as a god of the creative energies 
and fertility, at a time when people did not distinguish between the 
reproductive forces of animals and those of plants . His function as a 2

chthonian god, Lord and Judge in the Land of the Dead, also had beneficial 
and saving connotations. e god who fed humans promised at the same 
time immortality and an eternity of happiness in the Afterlife. e Egyptian 
mysteries contained the old beliefs of obtaining immortality by identifying 
the deceased with Osiris . Existence beyond the tomb was the basic concept 3

of Osiris cult. at is why Osiris is represented dead and mummified.

Inventio Osiris (e Discovery of Osiris) was celebrated by the Romans 
between October 26th and November 3rd, being one of the two public 
ceremonies organized within the Isiac cult . Plutarch describes the  [p. 72]
ritual that symbolically reproduced the myth of the search and discovery of 
the body of the god by his wife and sister Isis (De Isid.et Osir., 39). If the feast 
was at first marked by drama and sadness, it ended with the joyous discovery 
of the dismembered body of the god that the mighty Isis brought back to 
life . e archetype of death and resurrection is seen by C. Jung as being 4

related to the transpersonal aspects of the collective unconscious and can be 
used for the psychological integration of the individual. Symbolically, the 

Osiris
statuetă din bronz aurit / gilded bronze statuette
sec. II-III p.Chr. / 2nd -3rd c. AD
Osiris mumificat poartă pe cap un atef cu uraeus, are palmele pe piept ţinând flabellum-
ul (nekhakha) și sceptrul. / Osiris mummified wearing the atef with uraeus on the head, 
with the palms on the chest, holding the flabellum (nekhakha) and the scepter.
MNUAI R8118
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resurrected deity represents the new personality of the reborn self, this 
archetype reverberating through the history of mankind .5

e figurative representations of Osiris are related to funerary practices, 
accompanying deaths not only in the Egyptian world but also in the Greco-
Roman world. e god appears as a dead and mummified king, wearing the 
crown (atef), the sceptre (heka) and the whip (nekhakha). Figurines with the 
representation of Osiris were found in tombs being placed there to protect 
the deceased and give him the chance to immortality. In Dacia, there are not 
so many artefacts that depict Osiris : a few small bronze or clay statuettes, 6

and a gem. I. Nemeti classifies these representations according to two 
classical iconographic types: the statuettes belong to the type that represents 
the god „standing, viewed frontally”  and the gem belongs to the category 7

„Osiris standing, associated with various or animal symbols” . It is noted 8

that statuettes are related to the funerary beliefs and practices of certain 
groups familiar to the Egyptian cults, and the gem was used as an amulet . 9

e gilded bronze statuette  representing Osiris , from the MNUAI 10 [p. 71]
collection, entered the heritage of the museum in 1903, without knowing 
the context of its discovery and its provenance .11

Reprezentările figurate ale lui Osiris sunt legate de practicile funerare, ele 
însoţind morţii nu numai în lumea egipteană, dar și în cea greco-romană. 
Zeul apare ca rege mort și mumificat, purtând coroana (atef), sceptrul (heka) 
și biciul (nekhakha). Figurine cu reprezentarea lui Osiris au fost găsite în 
morminte, fiind plasate acolo pentru a-l proteja pe cel decedat și a-i oferi 

6șansa nemuririi. În Dacia piesele care îl înfăţișează pe Osiris  sunt puţine: 
câteva mici statuete din bronz sau lut, și o gemă. I. Nemeti a clasificat aceste 
reprezentări în funcţie de cele două scheme iconografice clasice: statuetele 

7aparţin tipului care îl prezintă pe zeu ridicat și văzut frontal , iar gema face „ ”
parte din categoria Osiris ridicat, însoţit de simboluri diverse sau  „

8animale . Este menţionat faptul că statuetele sunt legate de credinţele și ”
obiceiurile funerare ale unor grupuri care cunoșteau cultele egiptene, iar 

9 10gema era utilizată ca amuletă . Statueta din bronz aurit  reprezentându-l pe 
Osiris , aflată în colecţia MNUAI, a intrat în patrimoniul muzeului  [p. 71]
în 1903, fără a se cunoaște cu certitudine contextul descoperirii și 

11provenienţa acesteia .

viaţă reprezintă noua personalitate a sinelui renăscut, acest arhetip 
5reiterându-se de-a lungul istoriei omenirii .

3. Cumont 1929, p.102.
4. Turcan 1998, p.137-138.

7. Nemeti 2010, p. 281; LIMC 1994, Osiris A.

5. Segal 1999, p. 67-74.

1. Cumont 1929, p. 83-84.
2. Frazer 1922, p. 381.

8. Nemeti 2010, p. 281; LIMC 1994 Osiris C.
9. Nemeti 2010, p. 281. 

6. Nemeti 2010, p. P. 279-283.

11. Budischovsky 2007, p. 276.
10. Nemeti 2010, p. 279-282, pl. I; Deac, Varga 2014, p. 16, fig. 15.
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ATTIS OF DEATH 
AND RESURRECTION

ATTIS AL MORȚII 
ȘI REÎNVIERII

Attis este o zeitate legată de cultul de mistere al zeiţei Cybele - Magna Mater 
(Marea Mamă a Zeilor). Ajuns în lumea romană după cel de-al doilea război 
punic (218 - 202 a.Chr.), Attis rămâne un personaj secundar, paredru al 
Marii zeiţe din Pessinus, a cărui moarte este jelită, dar care nu face iniţial 
obiectul unui cult de sine stătător. Mitul său se bazează pe versiuni literare 

1antice redate pe larg de Robert Turcan . Astfel, Herodot îl amintește pe 
regele lydian Cresus, care primise la curtea sa pe Adrastos, nepotul regelui 

2Midas . Pentru că se crezuse cel mai fericit dintre oameni, Cresus a atras 
mânia zeilor care i-au descoperit în somn că va fi pedepsit cu moartea fiului 
său Attis. Attis urma să moară, lovit fiind de un vârf de fier. Regele se pare că 
și-a luat unele măsuri de prevenire a cruntei prevestiri, însă apariţia unui 
mistreţ uriaș pe Muntele Olympos din Mysia l-a înduplecat să-l trimită pe 

Attis is a deity related to the mystery cult of goddess Cybele - Magna Mater 
(Great Mother of the Gods). Entering the Roman world in the aftermath of 
the Second Punic War (218 - 202 BC), Attis remains a secondary figure, 
companion of the Great Goddess from Pessinus, whose death is mourned, 
yet who is not originally the object of a self-standing cult. Its myth relies on 
ancient literary versions accounted at length by Robert Turcan . us, 1

Herodotus mentions the Lydian king Croesus, who had received Adrastos, 
nephew of king Midas , at his court. As he believed himself to be the most 2

blissful man in the world, Croesus angered the gods, who revealed him in 
sleep that he would be punished with the death of his son, Atys. Atys would 
die struck by an iron tip. e king seems to have taken certain prevention 
measures against the terrible prediction, yet when a large boar appeared on 
the Mount Olympus of Mysia, he was persuaded to send young Atys at the 
head of a hunting band. e king entrusted the security of his son to the 
Phrygian Adrastos, whom he had previously received and “purified” at his 
court. Alas, he would be precisely the one who, in a hunting accident, struck 
Atys with his spear, thus fulfilling the prophecy.

e first account of a cult of Attis is found in Pausanias . e author 3

mentions that the Dymeans have a temple dedicated to the Mother of Gods 
and to Attes, a figure with well hidden origins. Quoting Hermesianax (an 
elegiac poet of the 4th century BC), Pausanias adds that Attis, Phrygian in 
origin, is the one to have established for the Lydians the orgiastic 
celebrations in the honour of the Mother goddess. Her honouring would 
though anger Zeus, who sent a boar to destroy the crops of the Lydians. 
Attes was killed by the boar together with other Lydians. e account 
somewhat resembles that reported by Herodotus, thus evidencing a 
common oral tradition. Another local tradition found still in Pausanias 
mentions that Zeus impregnated the earth (Mother goddess), which brought 
forth an androgynous being, Agdistis (the mythical double of goddess 
Cybele ). e gods removed the genital organs of this creature, of which 4

grew an almond tree. Its fruits were eaten by a virgin, daughter to king 
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Attis și Cybele / Attis and Cybele
relief din marmură / marble relief plaque, sec. II a.Chr / 2nd century BC
Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Italy

Ritual în faţa sarcofagului lui Osiris /
Ritual in front of the sarcophagus of Osiris, 
Pompeii / frescă, sec. I p.Chr. / fresco, 1st c. AD
Museo Archeologico Nazionale di Napoli



Ajuns în lumea romană alături de cultul Cybelei, după cel de-al doilea 
război punic, Attis rămâne un personaj secundar, paredru al Marii zeiţe din 
Pessinus, a cărui moarte este jelită, dar care nu face iniţial obiectul unui cult 
de sine stătător. Zeul care moare și învie, legat de cultul zeiţei Cybele, este 

6mai degrabă un simbol al ideii de paradis, dar și al tristeţii și al depresiei . 
Împăratul Claudiu este cel care instituie și înscrie în calendarul roman 
,,săptămâna sfântă” a zeului Attis, Intrarea Arborelui, o ceremonie care 

7debutează în 22 martie . Confreeria dendroforilor poartă în procesiune și 
depune în templul de pe Palatin un pin tăiat, amintind de arborele la 

tânărul Attis în fruntea unei cete de vânătoare. Cu paza fiului său, regele îl 
însărcină pe frigianul Adrastos, cel primit și ,,purificat” la curtea sa. Însă 
tocmai acesta va fi autorul unui accident de vânătoare, lovind cu lancea pe 
Attis și împlinind prevestirea.

3Prima relatare despre un cult al lui Attis o găsim la Pausanias . Acesta 
menţionează că Dymeenii au un templu dedicat Mamei zeilor și lui Attis, 
personaj cu originile bine tăinuite. Citându-l pe Hermesianax (poet elegiac 
sec. al IV-lea a.Chr.) Pausanias adaugă că Attis, frigian la origine, este cel care 
a instituit pentru lydieni serbările orgiastice dedicate Zeiţei Mame. 
Cinstirea sa a atras mânia lui Zeus, care a trimis un mistreţ să distrugă 
recoltele lydienilor. Attis a fost ucis de mistreţ, alături de alţi lydieni. 
Povestirea seamănă oarecum celei relatate de Herodot, vădind o tradiţie 
orală comună. O altă tradiţie locală întâlnită la Pausanias amintește despre 
fecundarea pământului (Zeiţa mamă) de către Zeus, dând naștere unei fiinţe 

4androgine, Agdistis (dublul mitic al zeiţei Cybele ). Acestei creaturi, zeii i-au 
amputat organele genitale bărbătești, din acestea crescând un migdal. 
Fructele fiind mâncate de o fecioară, fiica regelui Sangarios, aceasta i-a dat 
naștere lui Attis care va fi crescut printre capre. Între Attis și Agdistis are loc o 
idilă în urma căreia Attis își taie și el organele genitale după care va muri. 
Cuprinsă de remușcări Agdistis obţine de la Zeus promisiunea că trupul lui 
Attis nu va putrezi. O variantă a mitului lui Attis provine de la Thimotheus 

5Eumolpidul (sec. al IV-lea a.Chr.) . Potrivit acesteia, pentru a potoli furia lui 
Agdistis (de fapt Cybele), Attis se va emascula în apropierea unui pin, iar din 
organele sale au apărut violetele. Așa se poate explica de ce ramurile de pin și 
violetele constituiau decoraţiile vegetale din timpul sărbătorilor dedicate 
zeiţei Cybele.

Sangarios, and she would give birth to Attes, who would be raised among 
goats. Attes and Agdistis would fall in love with each other, subsequent 
which Attes castrates himself and perishes. Repenting his deed, Agdistis 
obtained from Zeus the promise that the body of Attes would not decay or 
waste. A variation of the myth of Attis comes from imotheus the 
Eumolpid (4th century BC) .Accordingly, in order to appease the anger of 5

Agdistis (in fact Cybele), Attis would emasculate himself under a pine tree, 
while from his blood would sprung the violets. is would explain why pine 
tree branches and violets represented the vegetal decorations used during 
the celebrations in the honour of goddess Cybele.

Once reaching the Roman world, beside the cult of Cybele, subsequent to 
the Second Punic War, Attis remains a secondary figure, consort of the Great 
Goddess of Pessinus, whose demise is mourned, yet who is not originally 
object of a self-standing cult. e god who dies and resurrects, in relation to 
the cult of goddess Cybele, is rather a symbol of the idea of paradise, yet also 
of sadness and depression . Emperor Claudius is the one to set up and record 6

in the Roman calendar the “holy week” of god Attis, starting with the Arbor 
Intrat ceremony on the 22nd of March . e brotherhood of dendrophori 7

wears in procession and places in the temple on the Palatine a cut pine tree, 
reminiscent of the tree under which Attis had mutilated himself. e image 
of Attis embellished with violets was worshipped by the crowd. is was also 
the day when flowers were placed by the graves. e following day is 
dedicated to lamenting and mourning, while on the 24th of March, the day 
of blood, symbolised the peak of the painful cycle. In the dance around the 
sacred pine tree, the high priest and his acolytes would frequently perform 
emasculating gestures, self-mutilations designed to confirm that they 
belonged to Cybele from then on. On the 25th of March, the resurrection of 
Attis would be proclaimed, on a day of rejoicing marked like those 
preceding, by dancing and processions. After a day's break, necessary 
because of the made efforts, on the 27th of March took place the procession 
of the lavatio of the Great Mother's statue, cult vessels and furniture. e 
statue of Cybele, the goddess of earth and harvest returned to Rome, not 
before her blessing for abundant crops on respective year was requested. 
Recurrent rituals for Cybele took place on other times too, all reminiscent of 
Attis.MNUAI R7865

Băluţă 1989, p. 255, nr 7 fig. VII 1-3

h. 92 cm, l. 60, ad. 40 cm

Apulum (municipium Aurelium Apulense / colonia Aurelia Apulensis)
Reprezentare pe un monument funerar sub formă de trunchi de piramidă cu 
marginile arcuite. Pe laterala stângă este sculptat Attis cu capul rezemat în 
palma stângă, cu cotul stâng în podul palmei drepte care se sprijină la rândul 
său pe un pedum. Nu poartă binecunoscuta bonetă frigiană, având capul 
descoperit. / Representation on a funerary monument in the shape of pyramid 
trunk with curved edges. On the left side, Attis is sculpted with the head 
leaning on the left palm, left elbow on the right palm, supported by a pedum. 
He is not wearing the famous Phrygian cap, being bareheaded.

Attis 

sec. II-III p.Chr./2nd-3rd AD/2nd-3rd c. AD perioada Severilor / Severan period

Moga 1975, p. 125, fig. 5 a-b.
MNUAI R123

Apulum 
Reprezentare pe un fragment de construcţie funerară, in interiorul unei a arcade 
semicirculare. Attis poartă boneta frigiană, are o haină lungă care ajunge la 
genunchi, o tunica, și o mantie prinsă pe umărul drept cu o fibulă. Braţul drept 
sprijină tâmpla într-o atitudine meditativă. În mâna stângă ţine un pedum curbat pe 
care cade întreaga greutate a corpului. / Representation on a fragment of funerary 
structure, inside a semicircular arch. Attis is wearing the Phrygian cap on the head, 
a long garment, reaching down to the knees, with a tunic and a mantle fastened on 
the right shoulder with a brooch. e right arm, supporting the temples in a 
pensive pose. In the left hand, the deity holds a curved pedum which supports the 
entire body weight.

h. 80 cm, l. 34 cm, ad. 44 cm

Attis 
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picioarele căruia Attis și-a retezat organele genitale. Imaginea lui Attis 
împodobită cu viorele era adorată de mulţime. Era și ziua cînd se depuneau 
flori la morminte. Ziua următoare era una dedicată bocetelor, doliului, în 
vreme ce data de 24 martie, ziua sângelui, simboliza culmea ciclului dureros. 
În dansul executat în jurul pinului sacru, marele preot și acoliţii săi 
recurgeau frecvent la gesturi de emasculare, automutilări menite să 
confirme apartenenţa lor Cybelei de acum încolo. Pe 25 martie se proclama 
învierea lui Attis, într-o zi a bucuriei marcată ca și precedentele prin dansuri 
și procesiuni. După o zi de pauză, necesară după efortul depus, în 27 martie 
era săvârșită procesiunea spălării statuii Marii Mame, a vaselor și 
mobilierului de cult. Statuia lui Cybele, zeiţa pământului și a recoltelor se 
întoarce la Roma, nu înainte de a i se cere binecuvântarea pentru a avea 
recolte bogate în acel an. Ritualuri periodice pentru Cybele se desfășurau și 
în alte momente, toate amintind de Attis.

La Apulum, Attis apare pe o serie de monumente, toate cu caracter funerar 
[p. 74, 75].  Din păcate, ca pentru majoritatea monumentelor funerare 
apulense, nici pentru acestea nu sunt cunoscute contexte arheologice clare, 
dar este evident că provin de la monumente aflate pe suprafaţa ocupată de 
necropole. Iconografic, Attis este redat purtând tunica manicata și mantie, 
iar pe cap boneta figiană. Ţine picioarele încrucișate, dreptul peste stângul, 
sau invers, poziţia corpului ușor înclinată, sprijinindu-se pe un pedum. 
Mâna stângă o are dusă la obraz, sprijinindu-și capul, iar cotul stâng sprijinit 
la rândul său în pumnul drept. Apare în special pe monumentele sub formă 

8de trunchi de piramidă , pe una dintre feţele laterale ale acestora, dar și pe 
9 10stele , pereţi de aedicula sau pe lateralele unor inscripţii , ori alte fragmente 

11de construcţii funerare . Se poate observa la Apulum o preferinţă pentru 
reprezentarea lui Attis ca imagine a tristeţii cauzată de moarte, având 
probabil la bază ideea nemuririi sufletului. Expunerea imaginii sale pe toate 
tipurile de monumente funerare îl transformă în șablon iconografic 
reprezentativ pentru atelierele de la Apulum. Dintre atributele care 
amintesc de personajul mitic, pedum-ul și atitudinea meditativă sunt 
nelipsite, în vreme ce boneta frigiană absentează într-un singur caz.

In Apulum, Attis appears on a series of monuments, all funerary in nature. 
[p. 74, 75] Unfortunately, like most funerary monuments from Apulum, 
clear archaeological contexts are missing, yet they obviously come from 
monuments within cemetery surfaces. Iconographically, Attis is rendered 
clad in the tunica manicata and mantle, wearing on the head, the Phrygian 
cap. His legs are crossed, the right on top of the left or the reverse, in a slightly 
tilted body pose, leaning on a pedum. e left hand extends to the cheek, 
supporting his head, while the left elbow lies on the right fist. He appears 
especially on monuments in the form of a pyramid trunk , on one of its sides, 8

yet also on stelae , aedicula walls or inscription sides , or on other fragments 9 01

of funerary constructions . It may be noted that at Apulum there was a 11

choice for the depiction of Attis as image of sadness caused by death, likely 
based on the idea of the soul's immortality. e display of his image on all 
types of funerary monuments turns it into an iconographic standard 
representative for the workshops of Apulum. Among the attributes 
reminiscent of the mythical figure, the pedum and pensive pose are 
customary, while the Phrygian cap is missing in some cases.

4. DMGR, “Attis”, p. 89.

2. Herodot I, XXXII-XLV.
3. Pausanias VII, 17, 5.

1.Turcan 1998, p. 43 și următoarele.

7. Apud Turcan 1998, p. 62.

9. Moga 1975, p. 127.

5. DMGR, “Cybele”, p. 117-118 .

8. Băluţă 1989, p. 255, nr 7 fig. VII 1-3; Băluţă 1974, p. 121-126.

10. IDR III/5, 556; Ţeposu-Marinescu 1982, p. 168, nr. 31.
11. Moga 1975, p. 125, fig. 5 a-b; și Băluţă 1989, p. 255, nr. 6, pl. 
VI/4.

6. DA, sv Attis 1681-1686, Ţeposu Marinescu 1982, p. 45.
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JUPITER AMMONIUPITER AMMON

Ammon este o divinitate cu origini egiptene, care suferă o interpretatio 
Graeca datorită comunităţii din Cyrene, fiind perceput ca o ipostază a lui 
Zeus. Grecii s-au apropiat de cultul lui Zeus Ammon, mai ales în timpul lui 
Alexandru Macedon, care se considera „fiu al lui Ammon”. Zeul Ammon 
este identificat în perioada romană cu Iupiter. S. Nemeti îl prezintă pe 
Iupiter multiformis, ca produs al unui proces de sincretism început din 
perioada elenistică prin care Zeus grecesc este asociat cu diferiţi Baalimi 

1orientali . Iupiter Ammon reprezintă astfel unul dintre numeroasele 
exemple de sincretism religios din lumea romană. Imaginea lui tipică este 
cea a unui bărbat cu o barbă bogată şi coarne de berbec răsucite. Atributele 
lui Iupiter Ammon au la origine caracteristici egiptene, în primul rând 
calitatea de protector pe care o are Amun în epoca egipteană clasică.

Mitologia spune că Zeus nu voia să se lase văzut, dar a cedat totuși la 
insistenţele lui Hercules, a jupuit un berbec, i-a tăiat capul, s-a îmbrăcat cu 
blana lui și, ţinând animalul în faţă, s-a arătat oamenilor. Originea coarnelor 
de berbec, atributul lui Ammon este explicată printr-o altă legendă care 
spune că Dionysos (sau după unii Hercules) a traversat deșertul Libiei 
mergând spre India. Epuizat de sete, l-a invocat pe Zeus, tatăl său, care i-a 
trimis un berbec, acesta săpând cu picioarele pământul până a găsit apă. 
Potrivit altei legende, Ammon s-a născut într-o pădure și a fost descoperit de 

2locuitorii din vecinătate care l-au privit ca pe fiul lui Zeus și al unei oi .

Ammon, sau Amun, apare menţionat, în câteva surse literare antice. Tacitus 
menţionează oracolul lui Hammo, la al cărui sfat a apelat regele egiptean 

3Bocchoris . Pentru a înlătura efectele unei molime regele este sfătuit să 
izgonească poporul nesuferit de zei al evreilor”. Relatarea evenimentelor „
legate de exodul evreilor din Egipt indică și o practică a acestora, sacrificarea 
unui berbec aducând astfel insulte zeului Hammo. Același oracol probabil 
este consultat și de Alexandru Macedon. Arrianus menţionează pelerinajul 

4și face o descriere a templului . Oracolul era situat în zona deșertului libian, 

Ammon is a deity of Egyptian origins, interpreted by means of Greek 
models, interpretation Graeca, due to the community from Cyrene, being 
regarded as the equivalent of Zeus. Greeks became more familiar with the 
cult of Zeus Ammon especially during times of Alexander the Great who 
considered himself to be “the son of Ammon”. God Ammon equated with 
Jupiter in the Roman period. S. Nemeti presents Jupiter multiformis, as the 
outcome of syncretism started in the Hellenistic period by which the Greek 
Zeus is associated with different oriental Baalim . us, Jupiter Ammon 1

represents one of the numerous examples of religious syncretism from the 
Roman world. His typical image is that of a man with a bushy beard and 
curled ram horns. Attributes of Jupiter Ammon stem from Egyptian 
features, firstly the protector attribute of this god, which Amun has in the 
classical Egyptian age. 

76 77

Jupiter (Zeus) Ammon
marmură / marble
120 – 160 p.Chr / AD
h. 48,2 cm
Metropolitan Museum of Art
New York



în Marea oază (Siwah). Consultarea oracolului de la templul lui Ammon 
libianul, cel care nu greșea niciodată, era legată de ambiţia lui Alexandru de a 
se socoti descendentul lui Perseu și al lui Heracle. Se credea că atât Perseu, 
trimis de Polydectos împotriva Gorgonelor, cât și Heracle, în căutarea lui 
Anteu, făcuseră apel la celebrul oracol.

În Dacia romană Iupiter Ammon este o zeitate prezentă în cea mai mare 
parte pe monumente funerare ca divinitate protectoare, iar în câteva cazuri 

7pe capiteluri și alte elemente arhitectonice . Piese similare cu reprezentări ale 
8 9 10lui Ammon au fost descoperite în Dacia la Napoca , Ulpia Traiana , Micia . 

La Micia reprezentările sunt mai numeroase, existând o preferinţă pentru 
redarea imaginii lui Amon pe elementele de coronament, flancată de doi lei, 

11practic în aceeași asociere ca și pe bazele de monument . Asocierea cu leii și 
chipul Gorgonei îi conferă rolul de paznic al mormintelor. Imaginea lui 
Ammon este, după cum se observă, una frecventă la Apulum. Aici 

12reprezentări ale lui Ammon apar în special pe monumente  dar și pe discul 
13unor opaiţe . Reprezentările zeităţii au rol simbolic și artistic, înscriindu-se 

mai degrabă într-un șablon iconografic, decât într-un cult al zeului, 
numărul adoratorilor fiind probabil unul extrem de redus.

La Cyrene asistăm la o metamorfoză a reprezentării lui Ammon. Aici se 
observă un nou tip de iconografie adaptat gustului grecesc. Din aspectul său 
zoomorf zeul n-a mai păstrat decât coarnele de berbec încolăcite pe după 
urechi și a împrumutat de la Iupiter aspectul olimpian și sever, barba și 
mantaua drapată. În lumea romană zeul era considerat și protector al 
armatelor, având funcţie de patron al unor unităţi militare originare din 

5Africa de Nord sau cantonate acolo . În epoca imperială Iupiter Ammon 
apare în cercul divinităţilor orientale, fiind prezent în special în zonele în 
care este înfloritor și cultul isiac. I se consacră un număr de sanctuare: în 
Sparta, văzut de către Pausanias, la Gythion, Aphytis, iar la Olimpia se 

6făceau libaţii concomitent cu cele ale zeiţei Hera Ammonia . 

In Cyrene, we witness a metamorphosis of Ammon's representation. One 
can notice a new type of iconography adapted to the Greek trend. Of his 
zoomorphic feature, the god only preserved the ram horns curled behind 
ears and borrowed from Jupiter the Olympian and drastic appearance, the 
beard and draped mantle. In the Roman milieu, the god was also considered 
the protector of armies, occupying the position of patron of some military 
units originated in Northern Africa or cantoned there . During the imperial 5

age, Jupiter Ammon appears among the Oriental deities, being present 
especially where the Isiac cult was also thriving. A number of sanctuaries are 
dedicated to him: in Sparta which was seen by Pausanias, in Gythion, 

Mythology mentions that Zeus did not want to be seen, yet he yielded to 
Hercules' urging, skinning a ram, cutting his head off, covering himself in 
fleece and holding the head before him, he showed himself to the people. 
e origin of the ram horns, the attribute of Ammon is explained by another 
legend that accounts of Dionysus (or according to some Hercules) who 
crossed the desert of Libya on his way to India. Dying of thirst, he called 
Zeus, his father who sent him a ram that with a stamp of its hoofs got to 
water. According to another legend, Ammon was born in a wood, being 
discovered by the inhabitants nearby who regarded him as the son of Zeus 
and an ewe .2

Ammon or Amun appears mentioned by several ancient literary sources. 
Tacitus mentions the oracle of Ammon at the advice of which the Egyptian 
king Bocchoris  turned to. To cancel out the effects of a plague the king is 3

advised to cast out the Jews being considered that these were disliked by the 
gods. Account of the events connected to the Jews' exodus from Egypt also 
indicated a practice of them, sacrificing a ram thus insulting god Ammon. 
e same oracle probably was also consulted by Alexander the Great. 
Arrianus mentions the pilgrimage and depicts the temple . e oracle was 4

located in the area of the Libyan Desert, at the Great Oasis (Siwah). 
Consultation of the oracle from the temple of Ammon, the Libyan, the one 
who never mistaken, was connected to Alexander's ambition to consider the 
descendant of Perseus and Heracles. It was supposed that both Perseus sent 
by Polydectes against the Gorgons, and Heracles to search for Antaeus had 
consulted the renowned oracle. 

Aphytis, and in Olympia libations were made at the same time with those 
for goddess Hera Ammonia .6

In Roman Dacia, Jupiter Ammon is a deity present most of the times on 
funerary monuments as a protecting deity, and in several cases on capitals 
and other architectonic elements . Similar pieces with representations of 7

Ammon were discovered in Dacia, in Napoca , Ulpia Traiana , Micia . In 8 9 10

Micia, representations are more numerous, existing a preference for the 
image of Ammon on crown elements, sided by two lions, practically the 
same association as from the monument socles . Association with lions and 11

Gorgon's face lends the role of guardian of the graves. As it can be noticed, 
the image of Ammon is frequently encountered in Apulum. Here the 
representation of Ammon are found especially on monuments  and also on 12

the discs of oil lamps .13 e depictions of the deity have a symbolic and 
artistic role, rather subsuming under an iconographic pattern, than a cult of 
the god, probably the number of worshippers being extremely small.

Iupiter Ammon / Jupiter Ammon
fragment de postament din calcar - o parte reprezintă 
capul lui Ammon, iar cealaltă un leu cu capul orientat spre dreapta și privirea 
în faţă / limestone socle fragment - one side depicts Ammon's head, and the 
other one a lion with the head to the right and gaze ahead.
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 30 cm, l. 50 cm, ad. 26 cm
MNUAI R20

11. Ibidem, p.159 și urm.

13. Băluţă 2003, p. 28-59.

1.Nemeti 2005, p. 219-223.
2. DA. sv Ammon.
3.Tacitus, V, 3.
4. Arrianus III, 3-4.
5. Sanie 1981, p. 191, unde este atestat epigrafic ca protector al legiunii 
a III-a Cyrenaica, cantonată la Bostra, în grafia Jupiter Hammon, o 
formă latinizată a zeului libian. / attested epigraphically as protector of 
IIIrd Legion Cyrenaica, quartered in Bostra, with the writing Jupiter 
Hammon, a Latin form of the Libyan god.
6.DA. sv Ammon, p. 230.
7. Bărbulescu
8. Ţeposu-Marinescu 1982, p. 176.
9. Ibidem, p. 179.
10. Ibidem, p.178.

12. Popa 1967, p. 149-150, nr. 2, fig. 2; Ţeposu-Marinescu 1982, p. 
128, nr. 30, pl. XXVI (tip IB); Budischovsky, 1986, tabl. 11; Băluţă 
1998, p. 157-166.
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Jupiter Zbelsurdos, 
the celestial god of the 
Thracians

Iupiter Zbelsurdos, 
zeul celest al tracilor

Iconografia sa este preluată din cea a lui Zeus Keraunos Aétophoros al 
grecilor. Un zeu indigen cu numele de Zeus Keraunos se întâlnește în 
Phrygia, Paphlagonia și Galatia, regiuni istorice situate în partea central-

6vestică, respectiv nordică a Asiei Mici . Atât Zeus Keraunos, cât și 
Zbelsurdos sunt reprezentaţi pe statui și reliefuri, în mișcare, purtând o 
mantie (chlamys) prinsă pe umăr cu o fibulă rotundă, lansând (în cele mai 
multe cazuri) fulgerul sau un mănunchi de fulgere, fiind însoţiţi de un șarpe 
și un vultur (aquila), ultimul, așezat de obicei pe podul palmei stângi. Toate 

Iupiter Zbelsurdos este un sincretism între Iupiter al romanilor și 
Zbelsurdos al tracilor. Cultul său este adus în Dacia de coloniștii și militarii 
de origine tracică. În colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia se 
păstrează o impresionantă statuetă votivă, atât prin vivacitatea, forţa 
imaginii și execuţia artistică, cât și prin raritatea tipului de reprezentare 
sculpturală religioasă pentru provincia Dacia. Evident că tracii au primit de-
a lungul timpului o puternică influenţă din partea civilizaţiei grecești, care s-
a răsfrânt și asupra imaginilor sculpturale ale zeilor traci în perioada 
dominaţiei romane. Este cazul lui Iupiter Zbelsurdos, foarte rar atestat 
iconografic în provincia nord dunăreană.

Zbelsurdos este un zeu celest, atmosferic, sideral, al luminii și al fulgerelor, 
1cu atribute foarte asemănătoare cu ale lui Zeus-Iupiter . Îl aflăm 

2documentat printr-un relief votiv de la Cășeiu (jud. Cluj) , o statuetă votivă 
3de la Apulum  și un altul cu inscripţie în limba latină de la Drobeta, diferit 

iconografic în comparaţie cu celelalte amintite, în care Iupiter Zbelsurdos 
este înfăţișat tronând, alături de o altă divinitate așezată pe un alt tron, 

4probabil un Iupiter roman . Variantele numelui său, și anume Zbelsurdos, 
Zbelthiurdos, Zbelturdus sau Zbelsourdos, se întâlnesc pe monumentele 

5epigrafice grecești din zona provinciilor Tracia și Moesia .

Jupiter Zbelsurdos is merging of the Roman Jupiter and Zbelsurdos of the 
racians. e racian colonists and militaries brought his cult in Dacia. 
An impressive votive statuette, by its vivacity, powerful image and artistic 
execution, also a rarity of the type of religious sculptural representation for 
the Dacia province, is kept in the collections of the National Museum of 
Unification Alba Iulia. Obviously, over time, the racians were strongly 
influenced by the Greek civilisation, which also exerted upon the sculptural 
images of the racian gods in the period of Roman domination. It is the 
case of Jupiter Zbelsurdos, extremely rarely attested iconographically in the 
northern-Danubian province. 

His iconography is taken over from that of Zeus Keraunos Aétophoros of the 
Greeks. An indigenous god named Zeus Keraunos is encountered in 
Phrygia, Paphlagonia and Galatia, historical regions located in the central-
western, respectively northern part of Asia Minor . Both Zeus Keraunos, 6

and Zbelsurdos are depicted on statues and reliefs, on the move, wearing a 
mantle (chlamys) fastened at the shoulder with a round fibula, wielding (in 
most of the cases) the lightning or flashes of lightning, being accompanied 
by a snake and a vulture (aquila), the latter sitting as usual in the hollow of 

Zbelsurdos is a celestial, aerial, sidereal god of light and flashes of lightning, 
with similar attributes to that of Zeus-Jupiter . We find him confirmed by a 1

votive relief from Căşeiu (Cluj county) , a votive statuette from Apulum  2 3

and another bearing an inscription in Latin from Drobeta, different 
iconographically in comparison with those mentioned before, where Jupiter 
is depicted as throning, beside another deity placed on another throne, 
likely a Roman Jupiter . Variants of his name, like Zbelsurdos, 4

Zbelthiurdos, Zbelturdus or Zbelsourdos, are encountered on the Greek 
epigraphic monuments from the area of provinces racia and Moesia .5

Statueta votivă al lui Iupiter Zbelsurdos / 
Votive statuette representing Jupiter Zbelsurdos.
Apulum
sec. II p.Chr. / 2nd c. AD
h. 72 cm, l. 56 cm, ad. 10 cm
MNUAI
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aceste imagini sculpturale fac parte din tipul iconografic cel mai răspândit al 
acestui zeu, care se regăsește pe numeroase reprezentări din Moesia, cum ar fi 

7cele de la Zaraëvo și din apropierea orașului Nicopolis ad Istrum , și Thracia, 
8de la Paskalevec, Buzadžilar, Kolarovgrad și Hajdar .

Reprezentarea statuară de la Apulum este realizată din marmură de calitate 
superioară, probabil de import, și îl prezintă pe Iupiter Zbelsurdos în 
ipostaza iconografică cea mai cunoscută, evidenţiată prin descoperirile din 
regiunile traco-moesice amintite mai sus. Lipsește corpul vulturului și părţi 
din mantie și membrele inferioare. La cap se observă o întăritură sau o 
prelungire care ne arată că scena era mai amplă, cu mai multe personaje care 
acum, din păcate, nu se mai păstrează. Zeul este redat în mișcare, lansând 
fulgerul cu braţul drept. Detaliile anatomice sunt redate cu multă măiestrie, 
observându-se influenţa sculpturii grecești. Degetele sunt ilustrate atent, cu 
multă grijă pentru detalii. La fel și chipul, cu arcadele proeminente, 
ilustrează trăsăturile unui bărbat matur, care inspiră vigoare și siguranţă. 
Zeul are părul bogat, redat în bucle circulare, în aceeași manieră fiind 
sculptată și barba. Irisul ochilor este marcat prin incizii semicirculare, iar 
privirea trădează o anumită încordare, accentuată de urmărirea dușmanilor. 
Deși zeul este în mișcare, nu același lucru se poate observa la poziţia mantiei, 
care este redată mai degrabă, în poziţie statică.

Șarpele, veritabil simbol chtonian, în numeroase reliefuri din piatră sud-
dunărene este marcat sub zeu. Acesta are rolul de a-l ajuta pe zeul trac în 

9acţiunile de salvare a vieţii oamenilor . Pe podul palmei stângi este așezat 
vulturul, cunoscut simbol al lui Iupiter, iar înspre dreapta apare șarpele 
încolăcit pe un stejar cu trunchiul noduros. Scena este una plină de 
încordare și ne amintește de luptele lui Zeus cu Giganţii și Titanii, când 
lansa fără milă fulgerele asupra acestora.

După tehnica execuţiei și grija pentru detalii, se poate încadra cronologic în 
perioada Antonină. Din păcate, nu se cunoaște nimic despre locul de 

10descoperire. Se presupune doar că ar proveni de la Apulum . Aceeași 
schemă iconografică apare pe relieful votiv descoperit în castrul roman de la 
Cășeiu. Și aici Zbelsurdos este redat seminud, cu mantia acoperindu-i 
parţial bustul, însoţit de vulturul așezat pe antebraţul stâng. De asemenea, 

11cu braţul drept, ridicat, lansează fulgerul .

Iupiter Zbelsurdos este un sincretism între tracul Zbelsurdos și romanul 
Iupiter, reprezentând încă o dovadă a integrării tracilor în civilizaţia romană, 
aspect evidenţiat și în plan religios, prin acceptarea divinităţilor locale în 
panteonul religios oficial al Imperiului roman.

his left hand. All these sculptural images are part of the most spread 
iconographic type of this god, which is found in numerous representations 
from Moesia, such as those from Zaraëvo and from nearby city of Nicopolis 
ad Istrum , and racia, from Paskalevec, Buzadžilar, Kolarovgrad and 7

Hajdar .8

e snake, an authentic chthonian symbol, in the numerous northern-
Danubian stone reliefs is marked under the god. is has the role of helping 
the racian god in the action of salvation people's lives . e popular 9

symbol of Jupiter, the vulture sits in the hollow of his left hand and to the 

e statuary representation from Apulum is made of first class marble, likely 
of import, and depicts Jupiter Zbelsurdos in the most familiar iconographic 
stance, marked by discoveries from racian-Moesian regions previously 
remembered. e body of the vulture and mantle parts also lower limbs are 
missing. At the head is noticed a reinforcement or an extension that shows 
us that the scene was of greater size, with more characters which 
unfortunately do not preserve anymore. e god is depicted on the move, 
wielding the lightning with his right arm. e anatomical details are 
rendered with great artistry, being noticed the influence of the Greek 
sculpture. e fingers are carefully rendered, attention being paid to details. 
Similarly, the face and more raised brow ridges illustrate the features of a full 
grown up male that inspire vigour and confidence. e god has thick hair, 
rendered in circular locks, in the same manner being sculpted also the beard. 
e iris of the eye is marked by semi-circular incisions, and the cold look is 
accentuated in his pursuit of enemies. Although the god is on the move, not 
the same thing can be noticed with the position of the mantle, which is 
rather rendered in static stance.

According to execution technique and concern for details, the piece may be 
subsumed chronologically under the Antoninian period. Unfortunately, we 
do not know anything about the discovery place. It is only assumed that it 
might come from Apulum . e same iconographic scheme appears on the 10

votive relief discovered in the Roman fort from Căşeiu. Here, too, 
Zbelsurdos is depicted semi-nude, with the mantle covering partially the 
bust, accompanied by the vulture sited on the left forearm. Similarly, with 
the raised right arm he is wielding the lightning .11

right appears the snake coiled around an oak tree with gnarled trunk. e 
scene is tense and recalls the battles of Zeus with the Giants and Titans, 
when he mercilessly wielded the flashes of lightning above them.

Jupiter Zbelsurdos is a syncretism of the racian Zbelsurdos and the 
Roman Jupiter, illustrating one more proof of racians' integration into 
Roman civilization, aspect emphasised also religiously, by acceptance of 
local deities in the official religious pantheon of the Roman Empire.

8. Kazarow 1930-1931 (1932), p. 120, fig. 106; Ognenova 1938-1939, 
p. 84, fig. 3; Detschew 1952, p. 9-10, fig. 2-3.
9. Detschew 1952, p. 52.

3. Popa, Popa 1982, p. 108-110; Ota 2013, p. 198-199, no. 8.

7. Kazarow 1930-1931, p. 120, fig. 106.

11. Isac 1994, p. 54-58.

2. Isac 1994, p. 54-58; Ota 2009, p. 60-64.
1. Perdrizet 1900, p. 699.

4. Tudor 1947, p. 70-79; Russu 1967, p. 85-106; Macrea 1944-1948 
(1949), p. 338-343; Tudor 1977, p. 117-127; Nemeti 2005, p. 256-
257, fig. 30.

10. Popa, Popa 1982, p. 108-110.

5. Nemeti 2005, p. 255.
6. Perdrizet 1900, p. 699; Tudor 1977, p. 120.
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Călătoria statuetei lui Iupiter Zbelsurdos, de la starea iniţială de 
conservare, la restaurare, expunere, digitizare și imprimare 3D. / e 
journey of our Jupiter Zbelsurdos, from the initial state of preservation, 
to restoration, museum exhibit, digitization and 3D printing.
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The Thracian Rider, 
Hero of Immortality

Cavalerul Trac, 
eroul nemuririi

Cavalerul Trac este denumirea modernă a unei divinităţi care este redată 
călare în reprezentările votive și funerare. Iconografia Cavalerului Trac își are 
originea în imagistica monumentelor elenistice ale defunctului eroizat din 
Asia Mică, de unde s-a răspândit și în lumea tracă, începând cu sec. III-II 

1a.Chr. Cel decedat devine în concepţia anticilor un erou – . Se pare că heros
în aceste regiuni ale Asiei Mici existau mai multe personaje mitice care au 

2primit statutul de erou, un fel de divinităţi sau semizei , care aveau rolul de a 
3proteja comunităţile . Cercetătorul bulgar Ivan Venedikov consideră că 

4acest Erou – cavaler este o divinitate care are și atribute funerare . Stela 
funerară a unui personaj atenian, pe nume Dexileos este unul din 
prototipurile imagistice de la care au pornit viitoarele reprezentări ale 

e racian Rider is a modern name by which the scholars called an 
equestrian deity represented on votive and funerary monuments. e 
iconography of the racian Rider originates in the depictions of the 
heroized deceased on Hellenistic monuments from Asia Minor, later 
diffused into the racian world once with the 3rd – 2nd century BC. In the 
view of the ancient peoples, the deceased became a hero – heros . It seems 1

that in these regions of Asia Minor there existed several mythical figures, 
who received the status of a hero, a sort of deities or demigods , whose role 2

was to protect the community . e Bulgarian researcher Ivan Venedikov 3

 believes that this Hero-horseman is a deity with funerary attributes  as well. 4

e funerary stela of an Athenian individual, called Dexileos is one of the 
image prototypes underlying the future representations of the Hero-
horseman in the funerary art of the Hellenised regions . God of the victory 5

of Good over Evil, but also of vegetation, fertility, he was also fitted with 
funerary valences . As commonly known, one of the Hero-rider's poses on 6

funerary and votive monuments is that of a hunter. M. Oppermann 
explained the symbolism of this hunting scene, reaching the conclusion that 
the racian deity defeated the Evil . Z. Covacef maintains that the Hero-7

5acestui Erou cavaler în arta funerară a spaţiilor elenizate . Zeu al victoriei 
binelui asupra răului, dar și al vegetaţiei, al fertilităţii, a primit și valenţe 

6funerare . După cum se știe, o ipostază a Eroului cavaler de pe monumentele 
funerare și votive este și aceea de vânător. M. Oppermann a explicat 
simbolismul acestei scene a vânătorii, ajungând la concluzia că divinitatea 

7tracă avea capacitatea de a birui Răul . Z. Covacef afirmă că Eroul cavaler 
din reprezentările funerare semnifică atât eroizarea defunctului cât și Eroul 
salvator care are misiunea de a-l însoţi pe defunct în lumea de Dincolo. Mai 
mult decât atât, prin scena vânătorii acest Erou cavaler dă dovadă de un 
curaj extrem, fapt prin care acesta va avea puterea de a asigura nemurirea 

8defuncţilor . Din păcate nu avem nici un fel de informaţii din sursele literare 
antice despre cultul, miturile și legendele acestei divinităţi, nici măcar 
despre numele real al acesteia. Este zeitatea de origine tracă cea mai 

9răspândită în iconografia antică . Mai mulţi  au sanctuare ridicate în heroi
cinstea lor. Un exemplu este cel de la Galata, situat la sud de Odessos, unde 

10sunt atestaţi Heros Tasageis, Heros Karabasmos, Heros Perkoneis etc .

Cavalerul Trac / The Thracian Rider
relief votiv din marmură / marble votive relief
Apulum, sec. III p.Chr. / 3rd c. AD    
h. 16,7 cm, l. 14,2 cm, ad. 1,5 cm MNUAI R 634

The Thracian Rider

sec. III p.Chr. / 3rd c. AD

MNUAI R 9558
h. 17cm, l. 19,5cm, ad. 5cm

Cavalerul Trac / 

statuetă votivă din marmură 
descoperită în sanctuarul lui 
Liber Pater / marble votive 
statuette found within the 
sanctuary of Liber Pater, 
Apulum

Cavalerul Trac / The Thracian Rider
relief votiv din marmură / marble votive relief
Apulum, sec. III p.Chr. / 3rd c. AD   
h. 31,8 cm, l. 24,5 cm, ad. 4,5 cm  MNUAI R 624

Cavalerul Trac / 
The Thracian Rider 
Apulum
statuetă votivă din marmură / 
marble votive statuette
sec. II-III p.Chr. / 2nd-3d c. AD
h. 18,1 cm, l. 17,5 cm, ad. 4,8 cm
MNUAI R 635
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Aurelius Taciturnus și Aurelius Tacitus fiii (au ridicat acest monument) / 
Aurelius Taciturnus and Aurelius Tacitus sons (raised this monument)

inscripţie în limba greacă / 
Greek inscription

Aὐ(ρῄλιος) Tακιτόυρνους κὲ Aὐ(ρῄλιος) 
Tακíτους ὑιος

3D solid mesh

3D solid mesh

3D solid mesh



În Dacia au fost identificate între 40-50 de monumente care-l înfăţișează pe 
Eroul - cavaler , iar acestea arată însemnătatea prezenţei coloniștilor și 

15militarilor de origine tracică care au reușit să se integreze în lumea romană . 
La Apulum sunt atestate opt reprezentări iconografice ale divinităţii, toate 

16din marmură albă: două statuete  și șase reliefuri votive în care zeul este 
redat în aceeași ipostază, în galop spre dreapta, îmbrăcat într-o tunică și o 
mantie, însoţit adesea de un câine care urmărește un animal sălbatic. Într-o 
reprezentare sunt prezenţi doi acoliţi, iar în alta, zeul are mâna dreaptă 

17ridicată făcând gestul binecuvântării (benedictio latina) . De asemenea pe 
un fragment de plachetă votivă  este redat Eroul cavaler ţinând în [p. 86]
mâna stângă lira, instrumentul lui Apollo, aspect care indică prezenţa unui 

18sincretism între Apollo și Eroul Cavaler . Acest sincretism cu Apollo este 
atestat și de alte reliefuri votive din piatră descoperite pe teritoriul Daciei: 

19Potaissa, Gilău și Bolduţ (jud. Cluj) . De asemenea, în Scythia Minor, 
20Eroul cavaler este adorat alături de Mercur, Bacchus și Cybele . Este posibil 

ca asocierea sa cu Dionysos, alături de prezenţa unor sacrificii sângeroase 
(criobolium și taurobolium – berbec și taur) și a unor simboluri precum 
„copacul sacru” și „șarpele”, să-l apropie de cultele de mistere, care 
propovăduiau renașterea, salvarea, lumea eternă și fericirea într-o viaţă 

21viitoare .

În general, Eroul - cavaler este reprezentat călare, într-o veritabilă scenă de 
vânătoare, îmbrăcat într-o cămașă și o manta, ţinând calul de căpăstru sau 

11lansând cu mâna dreaptă o lance. Uneori ţine în mână un vas - phiala . Este 
însoţit în numeroase cazuri de câini de vânătoare care aleargă după un 
mistreţ, iepure sau o căprioară. În alte imagini este figurat și un altar pentru 
sacrificii. O primă tipologie a monumentelor Cavalerului Trac o face G. I. 
Kazarov într-o lucrare apărută în 1938. Astfel, aceste reprezentări sunt 
împărţite în tipul A (cavalerul apare în ipostază pașnică), tipul B (cavalerul 

12este în ipostază războinică) și tipul C (cavalerul se întoarce de la vânătoare) .  
Acest cult al Eroul cavaler este răspândit în toate zonele locuite de traci, iar în 
epoca romană sunt atestate peste 3000 de reprezentări sculpturale (aproape 
în totalitate sunt reliefuri cu caracter votiv și funerar din piatră, și doar 
câteva statuete din piatră și bronz), care se regăsesc într-un spaţiu imens, 
cuprins între litoralul nordic al Mării Egee și Dunărea de Jos, începând din a 

13doua jumătate a sec. II până în sec. III p.Chr. . Intrând în contact cu 
divinităţile panteonului clasic greco-roman, s-au produs în timp mai multe 
sincretisme, care au corespuns cerinţelor și nevoilor populaţiei trace de a se 
integra în lumea romană. Astfel, Eroul cavaler s-a sincretizat cu Silvanus, 

14Dionysos, Asclepios și Apollo .

In Dacia, between 40 and 50 monuments depicting the Hero-rider were 
identified, which evidences the significant presence of racian origin 
colonists and soldiers successfully integrated in the Roman world . At 15

Apulum are recorded 8 iconographic representations of the deity, all in 
white marble (3 likely of import): two statuettes  and six votive reliefs on 16

which the god is rendered in the same pose, galloping right, clad in a tunic 

rider from funerary depictions signifies both the veneration of the deceased 
as a hero and as the Saviour hero, whose mission is to accompany the dead in 
the Afterlife. Furthermore, in the hunting scene, this Hero-horseman 
proves highly courageous, which makes him able to ensure the immortality 
of the dead . Unfortunately, there is no information in ancient literary 8

sources about the cult, myths and legends of this deity, not even its real 
name. It is the most spread racian origin deity in the ancient 
iconography . Several heroi had sanctuaries built to their honour. An 9

example is that at Galata, lying south of Odessos, where are recorded Heros 
Tasageis, Heros Karabasmos, Heros Perkoneis etc .10

In general, the Hero-rider is depicted on horseback, in a true hunting scene, 
wearing a shirt and mantle, holding the reigns of the horse or thrusting a 
spear with the right hand. Sometime, the horseman holds a vessel in the 
hand – phiala . He is accompanied in many cases by hunting dogs chasing a 11

boar, hare or deer. In other images, an altar for sacrifices is also rendered. A 
first typology of the monuments portraying the racian rider was drafted 
by G. I. Kazarov in a work published in 1938. us, these depictions are 
divided in type A (the rider appears in a standing still pose), type B (the rider 
is in a warrior pose) and type C (the rider returns from hunting) . is cult 12

of the Hero-rider is spread in all areas inhabited by the racians, while in 
Roman times, over 3000 sculptural depictions (almost all are stone votive 
and funerary reliefs, with only a few stone and bronze figurines) are recorded 
on a vast space, comprised between the northern coast of the Aegean Sea and 
the Lower Danube starting with the second half of the 2nd until the 3rd 
century AD . Entering in contact with the deities of the classical Greco-13

Roman pantheon, several conflations occurred over the time, which 
corresponded to the requirements and needs of the racian population 
wishing to integrate in the Roman world. us, the Hero-rider became 
syncretistic with Silvanus, Dionysus, Asclepius and Apollo .14

and mantle, often accompanied by a dog in pursuit of a wild animal. In a 
representation are rendered two acolytes, and in another, the god has the 
right hand raised in attitude of blessing (benedictio latina) . Furthermore, 17

on a votive plaque fragment the Hero-horseman holds in the left [p. 86] 
hand the lyre, the instrument of Apollo, which evidences a present 
syncretism between Apollo and the Hero-rider . is syncretism with 18

Apollo is recorded also on other stone reliefs discovered in Dacia: Potaissa, 
Gilău and Bolduţ (Cluj county)  Also, in Scythia Minor the Hero-rider is 19.

worshipped beside Mercury, Bacchus and Cybele . It is possible that his 20

association with Dionysus, together with present bloody sacrifices 
(criobolium and taurobolium – ram and bull) and of symbols like the “sacred 
tree” and the “serpent”, brings him closer to the mystery cults preaching the 
rebirth, salvation, eternal life and happiness in the Afterlife .21

3. Alexandrescu Vianu 1980, p. 359.

6. Scorpan 1967, p. 3, 7.

12. Kazarov 1938, p. 5-10.

5. Scorpan 1967, p. 4.

1.Will 1955, p. 79; Scorpan 1967, p. 3; Alexandrescu Vianu 1980, p. 356; 
Covacef 1985, p. 125; Pippidi 1998, p. 264; Covacef 2002, p. 170.
2. Nemeti 2000, p. 327-328.

4. Alexandrescu Vianu 1980, p. 359.

7. Oppermann 1988, p. 232.
8. Covacef 2002, p. 172, 174.
9. Crișan 1986, p. 410.
10. Alexandrescu Vianu 1980, p. 360.
11. Alexandrescu Vianu 1980, p. 356.

13. Oppermann 1988, p. 232.
14. Oppermann 1988, p. 232.
15. Russu 1967, p. 85-105;Gudea 1971, p. 345-349; Raţiu, Russu 1977, p. 
597-602; Petolescu 1980, p. 637-640; Nemeti 2000, p. 327-328; Szabó 
2016, p. 62-73.
16. IDR III/5, p. 288-289, nr. 370.
17. Russu 1967, p. 98-99, nr. 21, 22, 24 Hampartumian 1979, p. 90-91, no. 
137-140; Ciobanu et alii 2000, p. 302, 319-320, fig. 11; Szabó 2016, p. 68-
69, no. 1-7, Pl. I/1-2.
18. Hampartumian 1979, no. 139; Nemeti 2000, p. 328, nr. 3, Fig. 3.
19. Nemeti 2000, p. 327-328.
20. Covacef 2002, p. 171.
21. Covacef 2002, p. 173-174.
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Cavalerul Trac cu lira / 

relief votiv din marmură / 

sec. II-III p.Chr. / 2nd-3d c. AD

Apulum

marble votive relief

h. 17 cm, l. 11,5 cm, ad. 2,2 cm
MNUAI R 630

The Thracian Rider with lyra
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9Până în anul 1976 erau identificate 232 monumente , iar în anul 1992, un 
10număr de 270 . D. Tudor întocmește o tipologie a acestora în funcţie de 

imaginea iconografică. Astfel le împarte în: clasa A – Zeiţa se întâlnește cu 
cavalerul; clasa B – Zeiţa este încadrată de doi cavaleri; clasa C – scena 
banchetului în care figurează Zeiţa și cei doi cavaleri. Aici sunt redate doar 
busturile divinităţilor. Cele din clasa A sunt încadrate cronologic între 
sfârșitul sec. I - prima jumătate a sec. II p.Chr, cele din clasa B, între sfârșitul 

11sec. II – sec. III p.Chr, iar cele din clasa C pe întreg parcursul sec. III p.Chr. . 
Reliefurile cu Cavalerii afrontaţi și Zeiţa la mijloc se datează între sfârșitul 

12sec. II – începutul sec. III p.Chr., fiind specifice provinciei Dacia .

Cultul Cavalerilor Danubieni a fost răspândit în mare măsură de coloniștii 
traci și a avut un mare succes în mediul militar al armatei de la Dunărea 

1mijlocie . Mai mult, reliefurile au însoţit coloniștii și militarii de origine 
tracă oriunde aceștia s-au perindat: Dacia Superior și Inferior, Pannonia 
Superior și Inferior, Moesia Superior și Inferior, Thracia, Dalmatia, Gallia, 

2Italia și Britannia . Nu se cunosc inscripţii sau alte relatări ale autorilor antici 
despre acest cult. 

Personajele principale sunt doi zei cavaleri care încadrează la mijloc o zeiţă, 
toţi aceștia compunând o triadă divină. Scena este redată pe reliefuri din 

3calcar, marmură, bronz, teracotă, plumb și pe camee . Mai mulţi cercetători 
4au încercat să facă o tipologizare a acestor monumente , dar ne vom opri 

asupra celor mai cunoscute, și anume, cele realizate de D. Tudor și S. 
Nemeti. Primul dintre aceștia a concluzionat, după ani de cercetări, că acest 

5cult a avut locul de origine în sudul Daciei romane . Nu toţi cercetătorii au 
6fost de acord cu această ipoteză . S. Nemeti, analizând zonele de difuzare a 

plachetelor votive, ajunge la concluzia că acest cult a apărut în provinciile 
7 8Moesia Superior, Inferior și Dacia , mai ales în teritoriile apropiate Dunării .

Until 1976, 232 monuments  had been identified, while in 1992, there 9

existed 270 monuments . D. Tudor's typology relies on iconography. us, 10

the scholar divides the monuments into: class A – goddess meets the rider; 
class B – goddess is framed by two riders; class C – the scene of the banquet 
depicting the goddess and the two riders. In this case, only the busts of the 
deities are rendered. ose in class A frame chronologically between the end 
of the 1st – first half of the 2nd century AD, those in class B, between the 
end of the 2nd – 3rd century AD, while those in class Cover the entire 3rd 
century AD . e reliefs on which the riders are facing each other with the 11

goddess in the middle date between the end of the 2nd – early 3rd century 
AD, being specific to the province of Dacia .12

e cult of the Danubian riders was diffused to a great extent by the 
racian colonists and was very successful in the military environment of 
the army by Mid Danube . Even more, the reliefs accompanied the colonists 1

and soldiers of racian origin wherever they moved: Dacia superior and 
inferior, Pannonia superior and inferior, Moesia superior and inferior, 
race, Dalmatia, Gallia, Italia and Britannia . ere are no inscriptions or 2

other accounts of the ancient writers about this cult. 

e main figures are two rider-gods who frame a goddess in the middle, the 
three of them composing a divine triad. e latter is rendered on limestone, 
marble, bronze, terracotta and lead reliefs and on cameos . Several scholars 3

have attempted to draw a typology of these monuments , however our focus 4

shall be the best known, namely, those of D. Tudor and S. Nemeti. e first 
author concluded, after years of research, that this cult originated in 
southern Roman Dacia . Not all scholars agreed with such hypothesis . S. 5 6

Nemeti, analysing the diffusion areas of the votive plaques, reached the 
conclusion that the cult emerged in the provinces of Moesia Superior, 
Inferior and Dacia , especially in territories closer to the Danube .7 8

The Danubian Riders 
and their mysterious Goddess

Cavalerii Danubieni 
și misterioasa lor zeiță

Cavalerii Danubieni / e Danubian Riders
relief votiv din marmură / marble votive relief
Apulum, sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 15 cm, l. 16,1 cm, ad. 2,7 cm    
MNUAI R 631

Cavalerii Danubieni / e Danubian Riders
relief votiv din marmură / marble votive relief
Apulum, sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 8,1 cm, l. 11,3 cm, ad. 1,4 cm  
MNUAI R 650
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S. Nemeti realizează o nouă tipologie a acestor monumente și discută 
probleme care ţin de aria de răspândire, atelierele de producţie și mediile 
sociale în care au circulat. El le împarte în trei categorii principale, în funcţie 
de materialul din care au fost lucrate: categoria A - reliefuri de formă 
rectangulară, lucrate în piatră, prevăzute cu un registru; categoria B - 
reliefuri de formă rectangulară și în medalion, lucrate în piatră, prevăzute cu 
două sau trei registre; categoria C - reliefuri de formă rectangulară și în 

13medalion, lucrate în bronz sau plumb, cu mai multe registre . Din punct de 
vedere cronologic, cele din prima categorie au ca perioadă de producţie și 
circulaţie sec. II p.Chr., la fel și cele din subtipul 1 al categoriei B. Cele din 
categoria B2 (în trei registre) se datează între sfârșitul sec. II – prima 
jumătate a sec. III p.Chr., în timp ce reliefurile din categoria C sunt cele mai 

14târzii, circulând între mijlocul sec. III – începutul sec. IV p.Chr. . Într-o 
lucrare recentă în care sunt tratate probleme ale vieţii spirituale din Dacia, S. 
Nemeti face o tipologie a reliefurilor cu trei registre, aferente categoriei B2, 
analizându-le în funcţie de dispunerea personajelor divine și de apariţia 

15diferitelor simboluri sau atribute .

În general, pe aceste reliefuri cavalerii sunt îmbrăcaţi în costum oriental, 
purtând bonetă frigiană. De cele mai multe ori sunt redaţi în galop. În mâini 
poartă câteva atribute precum securea dublă, stindardul draco, rhyton-ul sau 
lancea. Sub copitele cailor adversarii sunt doborâţi la pământ. Sunt cazuri în 
care sunt însoţiţi de zeităţi ale panteonului clasic greco-roman precum 
Marte, Victoria și Nemesis. În partea superioară a plăcuţelor (cele cu un 
registru) sau chiar în registrul superior al acestora sunt redate busturile lui 
Sol și Luna, alături de alte simboluri astrale (stelele) și celeste (aquila). Zeiţa 
este îmbrăcată în chiton și himation, așadar după moda greco-romană, 
prinzând caii de căpăstru, iar în faţa ei se află mensa Delphica pe care este 
depusă o ofrandă animalieră precum un pește, berbec sau taur. Este de fapt 
un cult de mistere, care presupunea tot felul de ceremonii în care se 
practicau botezul cu sângele animalelor sacrificate, sacrificiile de animale 
numite taurobolium și criobolium (în care se sacrificau tauri și berbeci), și nu 
în ultimul rând, ceremonia numită occultatio, în care se simula moartea 
simbolică a celui iniţiat. În ceea ce privește ultima ceremonie, cel care urma a 
fi iniţiat în aceste mistere era acoperit cu pielea animalului sacrificat (berbec) 
de către doi acoliţi, provocându-i astfel moartea rituală, urmând ca după 

16dezvelirea sa, iniţiatul să renască, să reînvie .

La Apulum sunt atestate 9 reliefuri cu reprezentarea Cavalerilor 
17danubieni . Sunt 8 tăbliţe votive din marmură cu un câmp sculptural 

organizat pe unul, două sau trei registre, și o tăbliţă din plumb cu inscripţie, 
ultima, descoperită în sanctuarul lui Liber Pater din colonia Aurelia 
Apulensis. Doar pe un relief cu marginea superioară circulară, este redat în 
registrul superior un cavaler cu secure dublă, alături de două zeiţe care-l 
întâmpină. Cea dinspre margine este probabil Nemesis. Un adversar este 
doborât sub copitele calului, iar deasupra cavalerului apar doi șerpi așezaţi 
simetric, faţă în faţă. În registrul inferior apar mai multe simboluri precum 
leul, berbecul, cocoșul, mensa Delphica cu peștele, un crater cu două rhyton-
uri și o coloană în spirală. Celelalte reliefuri redau imaginea celor doi 
cavaleri care încadrează la mijloc Zeiţa, îmbrăcată după moda greco-
romană. De asemenea se regăsesc aceiași adversari doborâţi la pământ, 
călcaţi de copitele cailor. Uneori apar busturile lui Sol și Luna, cunoscute 

18divinităţi astrale .

S. Nemeti drafts a new typology of these monuments and discusses issues 
related to the dissemination area, production workshops and social 
environments of their diffusion. e specialist divides them into three main 
classes, according to the material they were made of: class A – rectangular 
reliefs, worked of stone, provided with a register; class B – reliefs in a 
rectangular shape and in medallion, stone-made, fitted with two or three 
registers; class C – reliefs in rectangular shape and in medallion, worked of 
bronze or lead, with several registers . Chronologically, those in the first 13

class are produced and circulated in the 2nd century AD, alike those in sub-
type 1 of class B. ose in class B2 (in three registers) date between the end 
of the 2nd century – first half of the 3rd century AD, while the reliefs in class 
C are late, circulating between mid 3rd century – early 4th century AD . In 14

a recent work discussing issues of the spiritual life in Dacia, S. Nemeti 
classifies the reliefs with three registers, afferent to class B2, according to the 
location of the divine figures and emergent various symbols or attributes .15

In general, on these reliefs the riders wear Eastern attire, with the Phrygian 
cap on the head. Most often, they are rendered galloping. In the hands, they 
hold a few attributes like the double bit axe, the standard draco, the rhyton or 
the spear. e enemies lie prostrate tramped by horses' hoofs. ere are cases 
when they are accompanied by gods of the classical Greco-Roman pantheon, 
like Mars, Victory and Nemesis. In the upper part of the plaques (those with 
a register) or even their upper register are rendered the busts of Sol and Luna, 
beside other astral (stars) and celestial (aquila) symbols. e goddess is clad 
in a chiton and himation, therefore according to the Graeco-Roman fashion, 
holding the horses by the reigns, facing a mensa Delphica on which is placed 
an animal offering like a fish, ram or bull. It is in fact a mystery cult, which 
entailed all sorts of ceremonies in which were practiced the baptism with the 
blood of the sacrificed animals, animal sacrifices termed taurobolium and 
criobolium (during which bulls and rams were sacrificed), and last but not 
least, the ceremony called occultatio, in which the symbolic death of the 
initiated was simulated. In the latter, the one to be initiated in these 
mysteries was covered with the skins of the sacrificed animal (ram) by two 
acolytes, thus provoking his ritual death, while after being unveiled, the 
initiate would be reborn, would resurrect .16

At Apulum are recorded 7 reliefs with the depiction of the Danubian 
riders . ese are marble votive plaques with a sculptural field set on one, 17

two or three registers. Only on one relief with circular upper edge, is 
rendered in the upper register a rider with double bit axe, beside two 
goddesses who are welcoming him. e one from the edge is likely Nemesis. 
An adversary lies prostrate tramped by the horse's hoofs, while above the 
rider emerge two serpents set symmetrically, face to face. In the lower 
register are depicted several symbols like the lion, ram, rooster, mensa 
Delphica with the fish, a crater with two rhytons and a spiraled column. e 
other reliefs render the image of the two riders framing the goddess in the 
middle, dressed according to the Greco-Roman fashion. e same prostrate 
enemies, tramped by the horse's hoofs are portrayed as well. e busts of Sol 
and Luna, known astral deities are occasionally rendered, too .18

1.Oppermann 1988, p. 234.

10.Nemeti 2005, p. 200.

5.Tudor 1976, p. 91.
4. Hadiji Vasinca 2007, p. 131-134.

7.Pentru Dacia vezi / For Dacia see D. Tudor (Tudor 1937, p. 189-356; idem 
1969 CMRED I; idem 1976 CMRED II), a se consulta: Tudor 1937a, p. 110-
124; idem 1938, p. 445-449; idem 1960, p. 519-523; idem 1960a, p. 333-362; 
Pop 1970, p. 87-92; Moga 1972, p. 39-51; Nemeti, Pîslaru 2014, p. 107-112; 
Nemeti 2015, p. 128-138.

6. Nemeti 2005, p. 201-202, notele 564-566, 568-569.

17. în curs de publicare / forthcoming, Ota, Pâclișan 2018.
18. Tudor 1960, p. 519-523; Tudor 1969 CMRED I, p. 1-5, no. 1-7, Pl. I-IV.

13.Nemeti 2005, p. 209-211; idem 2015 p. 129-138. Fiecare categorie este 
împărţită în mai multe subtipuri / Each category is divided into several 
subtypes: A1-A2, B1-B2, C1-C2.

11.Tudor 1976 CMRED II, p. 79-80, 94-98.

3.Nemeti 2005, p. 202.

8. Nemeti 2005, p. 215.
9. Tudor 1976 CMRED II, p. 51.

14.Nemeti 2005, p. 215.

16. Nemeti 2005, p. 205-206; idem, 2012, p. 185.

12.Covacef 2002, p. 168-169.

15. Este vorba despre patru variante ale categoriei B2 / These are four versions 
of category B2. Nemeti 2012, p. 180.

2.Tudor 1976 CMRED II, p. 69.
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Cavalerii Danubieni / e Danubian Riders
relief votiv / votive relief
Apulum, sec. II-III p.Chr. / 2nd-3rd c. AD
h. 9 cm, l. 9,7 cm, ad. 1,8 cm  
MNUAI R 647
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Epona, 
ocrotitoarea 
cailor

Epona este zeiţa protectoare a cailor și a grajdurilor în lumea celto-
germanică. Cultul zeiţei Epona avea o largă raspândire în Gallia, Germania, 
Britannia și provinciile dunărene. Începând cu sec. II p.Chr., cultul Eponei 
se generalizează în Imperiul roman, zeiţa fiind adorată de militarii cavaleri 
din armata romană Metamorfoze / Măgarul de aur, . În Apuleius ne face 
cunoștinţă cu Lucius, transformat în măgar, care zărește într-o firidă statuia 
zeiţei. „Pe când mă gândeam în sinea mea la obrăznicia colegilor mei de 

Cu anumite variaţii care au permis stabilirea unor subcategorii iconografice, 
reprezentările Eponei sunt în general de două tipuri: cel care o înfăţișează pe 
zeiţă în picioare sau așezată, flancată de doi cai, răspândit în estul Galliei, 
Germania, Italia cu Roma și provinciile dunărene, și cel al zeiţei călărind cu 
ambele picioare pe o latură, cu frunze sau cornul abundenţei, care se 

1întâlnește doar în Gallia și Germania . Pe alocuri ea îmbracă forma Zeiţei-
Mamă celtice, aducând belșug și fertilitate. Găsim similitudini cu 
iconografia Cavalerilor Danubieni unde Zeiţa Magna (Terra) Mater se află 
între doi cavaleri. Cei care îi dedică monumente și inscripţii sunt soldaţi de 
origine celtică și germanică, sau în general militari de rang ecvestru.

grajd, și plănuiam contra perfidului meu cal o pedeapsă pentru a doua zi, 
când prin puterea unui trandafir aveam să fiu din nou Lucius, întorcând 
capul zăresc într-o firidă, aflată aproape la jumătatea stâlpului care susţinea 
acoperișul grajdului, o statuie a zeiţei Epona, împodobită grijuliu cu 
ghirlande de trandafiri și încă proaspeţi.” (  III, 27, 2) Met.,

Epona așezată, între doi cai / 
Epona seated between two horses
relief votiv / votive relief,  
sec IV p.Chr / 4th century AD 
Archaeological Museum of essaloniki
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Epona, 
the patroness 
of horses

Epona is the protector goddess of horses and stables in the Celto-Germanic 
world. e cult of the goddess Epona was widespread in Gallia, Germania, 
Britannia and in the Danubian provinces. Beginning with the 2nd century 
AD, the cult of Epona became largely popular in the Roman Empire, the 
goddess being adored by the Roman army cavalry. In Metamorphoses / e 
Golden Ass, Apuleius wrote about Lucius, transformed into a donkey, who 

sees in a niche a statue of the goddess. “While I was pondering the effrontery 
of my colleagues and plotting the revenge I would take on my treacherous 
horse the next day, when I became Lucius again with the aid of the roses, I 
caught sight of a statue of Epona seated in a little shrine at almost the exact 
midpoint of the central pillar supporting the stable's roof beams. e statue 
had been carefully decorated with garlands of roses, fresh roses.” (Met., III, 
27, 2)

With some variations that allowed determining certain iconographic 
subcategories, Epona's representations are generally of two types: one 
depicting the goddess standing or seated, flanked by two horses, which was 
spread in the east of Gallia, Germania, Italy with Rome and the Danubian 
provinces, and one representing the goddess riding both feet on one side, 
with leaves or with the horn of plenty, which is only encountered in Gallia 
and Germania . In some places, she takes the form of Celtic Mother 1

Goddess, bringing abundance and fertility. We find similarities with the 
iconography of the Danubian Riders where the goddess Magna (Terra) 
Mater is placed between two horsemen. ose who dedicate monuments 
and inscriptions to Epona are soldiers of Celtic and Germanic origin or 
military men of equestrian rank.
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Epona așezată, între doi cai  / Epona seated between two horses
relief votiv din marmură (fragmentar) descoperit în 1986 la 
Războieni-Cetate (jud. Alba) / votive marble relief (fragmentary), 
discoverded în 1986 in Războieni-Cetate (Alba county)
a doua jumătate a sec. II p.Chr. / second half of the 2nd century AD
h. 20 cm, l. 25 cm, ad. 4 cm
MNUAI R 8258.



În colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia se află un relief votiv din 
6 7marmură  (unul dintre cele trei descoperite în Dacia ), păstrat fragmentar, 

descoperit în 1986 la Războieni-Cetate (jud. Alba). Epona este redată 
șezând pe un jilţ (sella) și este încadrată de doi cai pe care îi mângâie sau îi 
hrănește cu grăunţe din poală. Se mai vede piciorul drept al zeiţei sprijinit pe 
un suport, partea inferioară a veșmântului (stola), piciorul drept anterior al 
jilţului și calul din stânga fără cap și gât. Relieful este mărginit de un chenar 
simplu, mai lat în partea inferioară unde a fost gravată inscripţia: 
Aurel(ius) Occon(ius) Que(n)tia[nus] / v(otum) 
l(ibens) [p(osuit)]. Dedicantul este militar de origine celtică din ala I 
Batavorum milliaria, unitatea de cavalerie cu garnizoana la Războieni-
Cetate.

Cel mai timpuriu altar al Eponei din Imperiu (110-112 p.Chr) provine de la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fiind ridicat de un centurion al legiunii IV 
Flavia Felix, instructor al gărzii ecvestre a consularului C. Avidius Nigrinus, 

2 3în timpul domniei lui Traian . În Dacia , Epona este adorată în castre și în 
4pretoriului guvernatorului de la Apulum. Patru altare  dedicate Eponei au 

fost descoperite în Praetorium consularis,  probabil în zona grajdurilor unde 
5s-a presupus existenţa unui loc de cult al zeiţei . Epitetele care însoţesc 

numele ei sunt: Augusta, Sancta, Regina, Regina Sancta. Fiind stăpâna și 
ocrotitoarea cailor, Epona devine implicit protectoarea cavaleriei și a 
unităţilor de cavalerie din armata romană. 

4. IDR III/5, 68, 69, 70, 71.

7. Timoc 1997, p. 115-116, nr.1-2, fig. 1-2; Nemeti 2005, p. 160, 
nr. 107, 108, fig, 11, 12.

1.Drexler 1923, p. 37. 
2.IDR III/2, 205.

5. Piso 1993-1994 (1995), p. 203-209.

3. Nemeti 2005, p. 158-162.

6. Băluţă 1990, p. 83-85, fig. 1; Nemeti 2005, p. 160, nr. 109. 
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Ilie Lascu

NANTOSUELTA, 
THE CELTIC GODDESS 
OF THE UNDERWORLD

NANTOSUELTA, 
ZEIȚA CELTICĂ 
A LUMII DE DINCOLO

Pantheonul celţilor din Antichitate a fost înţeles de moderni prin analogie 
cu cel clasic greco-roman, poate și din cauză că sursele scrise păstrate 
comparau zeii prin procedeul numit azi interpretatio. Zeii celţi, cu atribuţii 
și funcţiuni comparabile cu cele ale zeilor greco-romani, trebuie să fi fost 
puși și în centrul unor mituri și naraţiuni. Existenţa mitologiei este 
presupusă prin analogie, dar în absenţa surselor este greu de reconstituit.

Zeiţa paredră a marelui zeu celt Sucellus, zeul cu malleus-ul, este numită pe 
altarul de la Sarrebourg, Nantosuelta. Este singura dată când o inscripţie 
latină atestă acest teonim. Atributele și canoanele iconografice împrumutate 

e ancient Celtic pantheon was understood by the modern scholars by 
analogy with that classical Graeco-Roman, possibly because the surviving 
written sources compared the gods through the process today called 
interpretatio. e Celtic gods, with attributions and functions comparable 
to those of the Graeco-Roman gods, must have lain at the centre of myths 
and narratives as well. An extant mythology is assumed by analogy, yet for 
the absence of sources it is difficult to reconstruct.

e consort goddess of the great Celtic god Sucellus, the god with the 
malleus, is called on the altar from Sarrebourg, Nantosuelta. is is the only 
time when a Latin inscription recorded this theonym. e attributes and 
iconographic canons adopted from the goddesses of the classical Pantheon 
compare her with Juno, Diana, Hygeia and Proserpina, however, this is 
indicative of rather indecisive artisans operating with this iconographic 
interpretatio and not the pantheum or multiform nature of the Celtic deity. 
Another access path towards the mythological content is provided by the 
name's etymology. *Nanto- is similar to the Gallic nant and Cornish nans 
which signifies «water course, river valley», yet similarity with the word neit 
from ancient Irish, which means «battle» is not excluded. e second part of 
the name *suelta would mean «meandered, fertile, sunny», yet possibly also 
one similar to the Gothic swilt, «death». erefore, the possible translations 
of the deity's name would be «the one who makes the valley fertile», but also 
«the one who kills in battle». Hence, according to the schemes of naturalist 
mythology, Nantosuelta would be a Mother-goddess of the fertile nature, 
while in line with the modern mythological view on the warrior Celts, a 
warrior female deity like a Greek Fury or Cathubodua.

Nantosuelta & Sucellus
altar din calcar / limestone altar
Sarrebourg
Museums of Metz, France 
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In the collection of the National Museum of Unification from Alba Iulia is a 
votive marble relief (one of the three discovered in Dacia ), kept 6 7 
fragmentary, discovered in Războieni-Cetate (Alba County), in 1986. 
Epona is represented sitting on a chair (sella) and is framed by two horses 
that she caresses or feeds with grain from the lap. ere is also the right leg of 
the goddess resting on a support, the lower part of the garment (stola), the 
right back leg of the chair, and on the left, it is a horse without the head and 
the neck. e relief is bordered by a simple, wider border at the bottom 
where the inscription was engraved: Aurel(ius) Occon(ius) 

Que(n)tia[nus] / v(otum) l(ibens) [p(osuit)]. e donor is 
a military of Celtic origin from ala I Batavorum Milliaria, the cavalry unit 
with the garrison at Războieni-Cetate.

e earliest altar from the Empire (110-112 BC) comes from Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, being dedicated to Epona by a centurion of Legion IV Flavia 
Felix, instructor of the equestrian guard of the consul C. Avidius Nigrinus 
during the reign of Trajan . In Dacia , Epona is adored in the  and at 2 3 castra
the governor's palace from Apulum. Four altars  dedicated to Epona were 4

discovered in the , probably in the area of the stables Praetorium consularis
where the existence of a small worship place was presumed . e epithets 5

accompanying her name are: Augusta, Sancta, Regina, Regina Sancta. Being 
the patron and guardian of the horses, Epona is implicitly the protector of 
the cavalry and cavalry units of the Roman army.

Ilie Lascu
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de la zeiţele pantheonului clasic o apropie de Iuno, Diana, Hygia și 
Proserpina, dar asta nu indică decât indecizia celor ce operau această 
interpretatio iconografică și nu caracterul pantheu sau multiform al zeiţei 
celtice. O altă cale de acces spre conţinuturile mitologice este oferită de 
etimologia numelui. *Nanto- este apropiat de gallicul nant și cornicul nans 
care semnifică «curs de apă, vale a unui râu», dar nu este exclusă nici 
apropierea de cuvântul neit din irlandeza veche, care înseamnă «luptă». 
Partea a doua a numelui *suelta ar avea sensul de «sinuos, fecundant, 
însorit», dar poate și unul apropiat de goticul swilt, «moarte». Astfel, 
traducerile posibile ale numelui ei ar fi «Cea care face valea fertilă», dar și 
«Cea care ucide în luptă». Astfel, conform schemelor mitologiei naturaliste, 
Nantosuelta ar fi o zeiţă-mamă a naturii fecundante, iar după viziunea 
mitologizată modernă asupra celţilor războinici, o divinitate feminină 
războinică ca o Furie greacă sau Cathubodua.

Cuplul divin Sucellus și Nantosuelta este atestat epigrafic și iconografic  mai 
ales în Gallia estică. Zeul, menţionat epigrafic de câteva ori, sub numele 
Sucellus, se distinge prin atributele specifice: un ciocan-mai  cu coadă lungă 
(malleus), un vas (olla) și un animal acolit, câinele.  De câteva ori zeul este 
însoţit de o divinitate feminină, identificată de altarul de la Sarrebourg, 
drept Nantosuelta. Zeiţa este reprezentată îmbrăcată după moda greco-
romană, cu chiton lung și himation și ţine în mână un sceptru lung terminat 
în forma unei căsuţe.  Adesea are într-o mână un corn al abundenţei, dar 
poate ţine și o patera sau o olla. O variantă iconografică regională, o 
înfăţișează ca pe o Hygia greacă și o asociază cu un Sucellus cu malleus și cu 
alte atribute infernale, dintre care cel mai explicit este câinele tricefal, 
Cerberus. 

Relieful de calcar de la Apulum aparţine acestei variante danubiene.  Zeiţa 
este reprezentată în picioare, în faţa unui edificiu de tip naiskos, cu fronton 
triunghiular ornamentat în timpan cu o rozetă. Este îmbrăcată după moda 
romană, are o coafură cu părul despărţit într-o cărare și bucle care îi 
încadrează obrajii, iar pe cap un calathos – modius. Cu mâna stângă, adusă 
spre talie, ţine un pliu al veștmântului, iar în dreapta are o patera din care 
hrănește un șarpe care se înalţă în spirală. Deasupra paterei, în câmp, și în 
stânga zeiţei, jos, se observă plante stilizate.  În stânga zeiţei, sus, se observă o 
așa-zisă cista mystica (mai probabil un stup, ca și căsuţa de pe sceptrul 

e divine couple Sucellus and Nantosuelta is recorded epigraphically and 
iconographically especially in Eastern Gaul. e god, mentioned 
epigraphically several times, under the name Sucellus, may be distinguished 
by his specific attributes: a long-handled hammer (malleus), a pot (olla) and 
an acolyte animal, the dog. A few times, the god is accompanied by a female 
deity, identified by the altar of Sarrebourg, as Nantosuelta. e goddess is 
rendered clad according to the Graeco-Roman fashion, with long chiton and 
himation and holds a long sceptre ending in the form of a small house. 
Often, she holds a cornucopia, yet she might also hold a patera or an olla. A 

regional iconographic version depicts the goddess similarly to a Greek 
Hygeia in association with Sucellus holding the malleus and other funerary 
attributes, among which the most explicit is the three-headed dog, 
Cerberus. 

e limestone relief from Apulum belongs to this Danubian version. e 
goddess is rendered standing, facing a naiskos type building, with triangular 
pediment and the tympanum decorated with a rosette. She is clad according 
to the Roman fashion, has a hairdo with hair parted in the middle and curls 
framing the cheeks, and on the head a calathos – modius. With the left hand, 
extended towards the waist, she holds a fold of the attire, and in the right a 
patera of which feeds a serpent which rises in a spiral. Above the patera, in 
the field and to the left of the goddess, down below are visible stylised plants. 
To the left of the goddess, above, is noticeable the so-called cista mystica 
(more likely a bee hive, similar to the small house-shaped sceptre extremity 
of Nantosuelta from Gaul) and higher above an unidentified symbol. By 
analogy with two bronze matrixes from Gherla and Băile Herculane and the 
two silver emblemata from Tekija (Transdierna), the identity of the deity 
depicted on this anepigraphic relief may be established as Nantosuelta, the 
companion of the great Celtic god with malleus, Sucellus.

S. Nemeti, “Eine donauländische iconographische Variante der Göttin 
Nantosuelta”, în Latomus [Bruxelles], 60, 2001 (1), pp. 156-166.

C. Sterckx, Taranis, Sucellos et quelques autres. Le dieu souverain des 
Celtes, de la Gaule à l'Irlande, II, Bruxelles, 2005, p. 324-332.
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Nantosueltei din Gallia) și deasupra un simbol neidentificat.  Prin analogie 
cu două matriţe de bronz de la Gherla și Băile Herculane și cu două 
emblemata de argint de la Tekija (Transdierna) s-a putut stabili identitatea 
divinităţii reprezentate  pe acest relief anepigraf, anume Nantosuelta, 
paredra marelui zeu celtic cu malleus-ul, Sucellus.

Nantosuelta
relief din calcar / limestone relief 
Apulum, sec. II-III p.Chr. / 2nd - 3rd c. AD
h. 57,8 cm l. 41,5 cm, ad. 18,6 cm
MNUAI R53

96 97

3D solid mesh

Sorin Nemeti



Ciongradi 2007 C. Ciongradi, Grabmonument und Solzialer status in Oberdakien, 
Cluj-Napoca, 2007.

Ciobanu et alii 2000 R. Ciobanu, A. Gligor, M. Drîmbărean, N. Rodean, „Raport 
privind cercetările arheologice de salvare din Dealul Furcilor şi str. 
Arhim. Iuliu Hossu (Brânduşei)-Alba Iulia. Campaniile 1996-1999 
(2)”, Apulum, 37/1, 2000, p. 293-339.

Clauss 1992 M. Clauss, Cultores Mithrae: Die Anhängerschaft des Mithras-Kultes, 
Stuttgart, 1992.

Clauss 2012 M. Clauss, Mithras: Kult und Mysterium, Darmstadt, 2012.
Covacef 1985 Z. Covacef, „Interferenţe între votiv și funerar în reprezentările 

Cavalerului Trac”, SympThrac, 3, 1985, p. 125-126.
Covacef 2002 Z. Covacef, Arta sculpturală în Dobrogea romană. Secolele I-III, Cluj-

Napoca, 2002.

Gordon 1976 R. Gordon “e Sacred Geography of a Mithraeum. e Example 
of Sette Sfere,” JMS 1, 1976, p. 119-65.

Grenfell, Hunt 1915 B.P.Grenfell, A.S.Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, XI, London, 1915, 
p.190-203.

Dieleman, Moyer 2010 

Daicoviciu 1971 H. Daicoviciu, „Coronamente în formă de trunchi de piramidă 
arcuită pe teritoriul provinciei Dacia”, Apulum, 7/1, 1971, p. 333-
352.

Ferrari 2003 A. Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă și romană, București, 2003.

Drexler 1923 F. Drexler, „Die Göttervehrung im römischen Germanien ”, Bericht 
des Römisch-germ. Kommission, 14, 1923, 1-68.

Deac, Varga 2014 D. A. Deac, R. Varga, „Isiac Cults in the Settlements of Apulum 
(Dacia Apulensis)”, Bibliotheca Isiaca, III, 2014, p. 11-19. 

Gordon 1975 R. Gordon, „Franz Cumont and the Doctrine of Mithraism”, John 
Hinnells (ed.), Mithraic Studies I, Manchester, 1975, p. 215-248.

Deac 2012  D. Deac „Romanized Egyptian Gods in Porolissum”, Sargetia, 39, 
2012, p. 159-174.

   J. Dieleman, I. S. Moyer, „Egiptian Literature”,  J. J. Clauss, M. 
Cuypers (eds.), A Companion to Hellenistic Literature, Oxford, 2010, 
p. 415-448.

Detschew 1952 D. Detschew, „Une triade familiale dans la religion des races”, 
Izvestia, 18, 1952, p. 7-61.

Egri et alii 2018 M. Egri et alii, „A New Mithraic Community at Apulum (Alba 
Iulia, Romania)”, ZPE, 205, 2018, p. 268-276. 

Frazer 1922  J.G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 
London, 1922.

Crișan 1986 I. H. Crișan, Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice, București, 
1986.

Cumont 2008 F. Cumont, Religiile orientale în păgânismul roman, G. Scrima 
(trad.), București, 2008.

Gordon 2009 R. Gordon, „e Roman Army and the cult of Mithras. A critical 
review”, C. Wolff (ed.), L'armée romaine et la religion sous le Haut 
Empire romain, Lyon, 2009, p. 379-423.

Macrea 1944-1948 (1949)

Martens 2009 M. Martens, „e mithraeum in Tienen (Belgium). e remains of 
a feast in honour of Mithras”, V. Pirenne-Delforge, (ed.) Les religions 
orientales dans le monde grec et romain: cent ans après Cumont (1906-
2006), Brussels 2009, p. 215-232.

  L. Hackworth Petersen, The Places of Roman Isis: Between 
Egyptomania, Politics, and Religion, Oxford Handbooks Online, p. 
1-35.

Isac 1994  A. Isac, Monumente votive din castrul roman de la Căşeiu (jud. 
Cluj), SIT, 1, 1994, p. 54-58.

Iconomu, Chiriac 2003

Klotz 2014-2015 D. Klotz, „Two Hymns to Isis from Philae Revisited (Žabkar, 
Hymns 1-2)”, BSÉG, 30, 2014-2015, p. 75-107.

Moga 1975  V. Moga, „Monumente sculpturale de la Apulum”, Apulum, 13, 
1973, p. 121-131.

Lenk 2017  S. Lenk, „Settings: Bourg-Saint-Andéol”, P. Adrych et alii (eds), 
Images of Mithra, Oxford, 2017.

Hackworth Petersen 2016

  C. Iconomu, C. Chiriac, „Contribuţii la iconografia Cavalerilor 
danubieni în Dobrogea (I)”, ArhMold, 26, 2003, p. 51-58.

Herodot   Istorii, I, Ed. Știinţifică, București, 1961.

Gudea 1971 N. Gudea, „Un relief al cavalerului trac la Pojejena (jud. Caraș-
Severin)”, SCIVA, 22, 2, 1971, p. 345-349.

Hadiji-Vasinca 2007 M. Hadiji-Vasinca, „Câteva consideraţii cu privire la cultul 
Cavalerilor danubieni. Clasificări”, AB, 15, S.N., 2007, p. 131-134.

Hampartumian 1979 N. Hampartumian, Corpus cultus equitii thracii (CCET), IV. Moesia 
Inferior (Romanian section) and Dacia, Leiden, 1979.

  G. I. Kazarow, „Antike Denkmäler in Bulgarien”, Izvestia, 6, 1930-
1931 (1932), p. 117-135.

Kazarov 1938 G. I. Kazarov, Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in 
Bulgarien, Budapest, 1938, Dissertationes Pannonicae, II, 14.

Kazarow 1930-1931 (1932)

  M. Macrea, “Pretinsa imagine a lui Iupiter Zbelsurdos de la 
Drobeta”, AISC, 5, 1944-1948 (1949), p. 338-343.

Martzavou 2012 P. Martzavou, „Isis Aretalogies, Initations, and Emotions. e Isis 
Aretalogies as a Source for the Study of Emotions” Angelos 
Chaniotis (ed.), Unveiling Emotions. Sources and Methods for the 
Study of Emotions in the Greek World, Stuttgart, 2012, p. 267-291.

Merkelbach 1984 R. Merkelbach, Mithras, Königstein/Taurus, 1984.
Mitrofan 1993 I. Mitrofan, Așezarea romană de la Micăsasa (teză de doctorat), Cluj-

Napoca, 1993.
Moga 1972  M. Moga, „Noi tablete votive de la Tibiscum închinate Cavalerilor 

Danubieni”, Tibiscus, 2, 1972, p. 39-51.

Muñiz Grijalvo 2012 E. Muñiz Grijalvo, „Isis, diosa del Nilo, y el mar”, Eduardo Ferrer 
Albelda, Mª Cruz Marín Ceballos, Álvaro Pereira Delgado (eds.) La 
religión del mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo 
Antiguo, SPAL Monografías, 16, Sevilla, 2012, p. 145-153.

Nemeti 2005 S. Nemeti, Sincretismul religios în Dacia romană, Cluj-Napoca, 
2005.

Nemeti, Pîslaru 2014 S. Nemeti, M. Pîslaru, „The „Danubian riders” on a relief from 
Potaissa”, ActaMN, 51, I, 2014, p. 107-112.

Nemeti, Beu-Dachim 2012

Ognenova 1938 L. Ognenova, „Quelques aspects de Bendis sur les monuments de la 
race”, Izvestia, 12, 1938-1939.

Nemeti 2000 S. Nemeti, „Cavalerul trac cu lira în Dacia Romană”, ActaMP, 23, I, 
2000, p. 327-336.

Nemeti 2012 S. Nemeti, Dialoguri păgâne. Formule votive și limbaj figurat în 
Dacia romană, Iași, 2012.

Nemeti 2015 S. Nemeti, „I rilievidei Cavalieri Danubiani. Spunti per 
l'interpretazione diacronica delle varianti regionali”, C.-G. 
Alexandrescu (ed.) Cult and votive Monuments in the Roman 
Provinces. e Proceedings of the 13th International Colloquium on 
the Roman Provincial Art (CSIR), Cluj-Napoca, 2015, p. 129-138.

Nemeti 2010 I. Nemeti, „Osiris în Dacia”, M. Angelescu et alii (eds.), Antiquitas 
istro-pontica. Melanges d`archeologie et d`histoire ancienne, Cluj-
Napoca, 2010.

  I. Nemeti, E. Beu-Dachim, Mic dicţionar de divinităţi. O incursiune 
in panteonul Daciei romane. Catalog de expoziţie, Cluj-Napoca, 
2012.

Oppermann 1988 M. Oppermann, Tracii între arcul carpatic și Marea Egee, București, 
1988.

Opreanu 2016 C. Opreanu, „Relationship of temples of Deus Invictus Serapis at 
Sarmizegetusa and of Apollo at Tibiscum with Emperor Caracalla”, 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 1, 2016, p. 80-99.

Ota 2009  R. Ota, „O încercare de reinterpretare a unui relief descoperit în 
castrul roman de la Căşeiu (jud. Cluj)”, Carpica, 38, 2009, p. 60-
64.

Ota 2012  R. Ota, De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la Municipium 
Septimium Apulense, Alba Iulia, 2012.

Ota 2013  R. Ota, „Statuary group of Jupiter Zbelsurdos”, C.-G. Alexandrescu 
(ed.) Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower 
Danube area, Bucharest, 2013, p. 198-199, nr. 6.

Papanikolaou 2009 D. Papanikolaou, „The aretalogy of Isis from Maroneia and the 
question of Hellenistic asianism”, ZPE, 168, 2009, p. 59-70.

Pausanias  Călătorie în Grecia II, (trad M. Marinescu Himu), ed. Știinţifică și 
enciclopedică, București,1982.

Perdrizet 1900 J. Perdrizet, “Jupiter”, Ch. Daremberg, E. Saglio (eds), Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines, tome III, 1, 1900, p. 691-713.

Petolescu 1980 C. C. Petolescu, „Despre cultul eroului trac în Dacia”, SCIVA, 31, 4, 
1980, p. 637-640.

Pioariu 2000-2001 I. Pioariu, „Cultul zeului Mithras la Apulum şi împrejurimi”, AUA 
(SH), 2000-2001, 4-5, p.25-35.

Pippidi 1998 D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, București, 1998.

Băluţă 1974 C. L. Băluţă, „Monumente sculpturale romane de la Apulum”, 
Apulum, 12, 1974, p. 117-134.

Budischovski 1986 M. -C. Budischovski, „De noveaux monuments de Jupiter -Ammon 
aux lions sur le territoire d`Apulum”, Apulum, XXIII, 1986, p. 95-
105.

Anghel 1999 D. Anghel, „Restaurarea unor piese sculpturale din colecţia 
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia”, BCŞS, 5, 1999, p. 173-
175.

Arianus   Expediţia lui Alexandru cel Mare în Asia, București, Ed. Știinţifică, 
1966.

Băluţă 1989 C. L. Băluţă, „Monumente sculpturale de la Apulum”, Apulum, 25, 
1989, p. 251-268.

Alexandrescu-Vianu 1980

Băluţă 1998 C. L. Băluţă, „Representations ammoniennes d`Apulum”, Apulum, 
35, 1998, p. 157-166.

Băluţă 2003 C. L. Băluţă, Lămpile antice de la Alba Iulia (Apulum). I. Lămpile 
epigrafice, Alba Iulia, 2003.

Bescow 1980 P. Beskow, „e Portorium and the mysteries of Mithras”, JMS 
III.1-2, 1980, p. 1-18.

Bottez 2006-2007 V. Bottez, „Quelques aspects du culte mithriaque en Mésie 
Inférieure” Dacia, N.S., 50, 2006-2007, p. 285-296.

Bărbulescu 1984 M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 
1984.

Beck 2006  R. Beck, e religion of the Mithras cult in the Roman Empire: 
Mysteries of the unconquered sun, Oxford, 2006.

Băluţă 1990 C. L. Băluţă, „Un relief votiv dedicat Eponei de la Războieni-
Cetate”, SCIV(A) 41, 1, 1990, p. 83–86.

  M. Alexandrescu-Vianu, „Observaţii asupra eroizării trace”, SCIVA, 
31, 3, 1980, p. 355-363.

Anghel et alii 1982 Ghe. Anghel, Ghe. Măhăra, E. Anghel, Alba. Ghid turistic al 
judeţului, București, 1982.

Bounegru et alii 2011 G. Bounegru, R. Ciobanu, R. Ota, D. Anghel, Lux, util și estetic la 
Apulum. Podoabe și accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie, Alba 
Iulia, 2011.

Bounegru 2017           George Valentin Bounegru, e Northern Necropolis of Apulum - 
,,Ambulance Station” 1981-1985, Ed. Mega 2017.

Budischovsky 2007 M.-C. Budischovsky, „Témoignages isiaques en Dacie (106-271 ap. 
J.-C.): Cultes et Romanisation”, Bricault et alii (eds.), Nile into 
Tiber: Egypt in the Roman World, Leiden, 2007, p. 267-288.

Carbó Garcia 2010 J.R. Carbó García, Los cultos orientales en la Dacia romana: formas de 
difusión, integración y control social e ideológico, Salamanca, 2010.

98 99

Abrevieri / Abbreviations



Piso 1993-1994 (1995) 
  I. Piso „Eine Parallele zwischen den Praetoria der Statthalter in 

Carnuntum und in Apulum”, Carnuntum Jahrbuch 1993/1994 
(1995), p. 203-209.

Popa 1959  Al. Popa, „Serapis, Eesculap și Hygia pe un tipar de la Apulum”, 
SCIV, X, 2, 1959, p. 469-473.

Szabó 2015a Cs. Szabó, „e cult of Mithras in Apulum: communities and 
individuals”, L. Zerbini (ed.), Culti e religiositá nelle province 
danubiane, 2015a, p. 407-422.

Szabó, Bounegru 2014 

Sanie 1981  S. Sanie, Cultele orientale în Dacia Romană 1 Cultele siriene și 
palmiriene, București, 1981.

Segal 1999  R. A. Segal, Theorizing About Myth, Amherst: University of 
Massachusetts Press, 1999.

Sicoe 2014  G. Sicoe, Mithräischen Steindenkmäler aus Dakien,  Cluj-Napoca, 
2014. 

Popa 1983  Al. Popa, „Câteva consideraţii referitoare la divinităţile egiptene și 
microasiatice în epigrafia Daciei romane”, Apulum, 21, 1983, p. 71-
80.

Popa 1967  Al. Popa, „Cultul lui Men și Ammon în Dacia”, Apulum, 6, 1967, 
p.145-161.

Pop 1970  C. Pop, „Din nou despre Cavalerii danubieni”, Sargetia, 7, 1970, p. 
87-92.

Speidel 1980 M. Speidel, Mithras-Orion, Leiden, 1980.

  Cs. Szabó, G. Bounegru, V. Sava, „Mithras rediscovered. Notes on 
CIMRM 1938”, Ziridava. Studia Archaeologica, 28, 2014, p. 149-
156.

Szabó 2016 Cs. Szabó, „Beyond iconography. Notes on the cult of Thracian 
Rider in Apulum”, Si deus, si dea. New perspectives in the study of 
Roman religion in Dacia. StudiaUBB, 61, 1, 2016, p. 62-73.

Popa, Popa 1982 Al. Popa, V. Popa, „Un interesant monument reprezentând pe 
Jupiter – Zbelsurdos”, Îndrumător Pastoral, 6, 1982, p. 108-110.

Scorpan 1967 C. Scorpan, Cavalerul Trac, Constanţa, 1967.

Raţiu, Russu 1977 R. Raţiu, I. I. Russu, „Un relief al „cavalerului trac” din Potaissa 
(Turda)”, SCIVA, 28, 4, 1977, p. 597-602.

Popa 1962  Al. Popa, „O nouă inscripţie închinată zeiţei Isis la Apulum”, SCIV, 
13, 1, 1962, p. 147-152.

Popa 1979  Al. Popa, Cultele egiptene și microasiatice în Dacia romană (teză de 
doctorat), Cluj-Napoca, 1979.

Russu 1967 I. I. Russu, „Tracii în Dacia romană”, ActaMN, 4, 1967, p. 85-106.

Smith 1890 W. Smith, A Smaller Dictionary of Biography, Mythology and 
Geography, New York, 1890.

Szabó 2015b  Cs. Szabó, “Notes on a New Cautes Statue from Apulum (jud. 
Alba/RO)”, Archäologisches Korrespondenzblatt 45 (2), 2015b, p. 
237-247.

Timoc 1997 C. Timoc, „Observaţii în legătură cu cultul zeiţei Epona la Tibiscum”, 
Satu Mare. Studii și Comunicări, 14, 1997, Satu Mare, 1997, p. 115-
118.

Tudor 1969 D. Tudor, Corpus Monumentorum Religionis Equitum Danuviorum 
(CMRED), I. The monuments, Leiden, EPRO, 1969.

Tudor 1947 D. Tudor, „Iupiter Zbelsourdos à Drobeta”, RIR, 17, 1947, p. 70-79.
Tudor 1960 D. Tudor, „Un nou monument al Cavalerilor Danubieni descoperit la 

Apulum”, E. Condurachi, D. Prodan, M. Macrea (eds.) OMCD, 
București, 1960, p. 519-523.

Wollmann, Grecu 1976

Vanderlip 1972 V. F. Vanderlip, The four Greek hymns of Isidorus and the cult of Isis, 
Toronto 1972.

Tudor 1938 D. Tudor, „Nuove rappresentazioni dei Cavalieri danubiani”, EDR, 8, 
1938, p. 445-449.

Tudor 1977 D. Tudor, „Zeii Sabazios şi Zbelsurdos la Drobeta”, Pontica, 10, 1977, 
p. 117-127.

Ţeposu-Marinescu 1982
  L. Ţeposu-Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and 

Dacia Porolissensis, B.A.R. International Series 128, Oxford, 1982.

Szabó 2018 Cs. Szabó, „e material evidence of the Roman Cult of Mithras in 
Dacia”, CIMRM Supplement of the province, Acta Antiqua 58, 2018, 
forthcoming.

Tacitus  Opere II Istorii (traducere, studiu introductiv și note N. Lascu), 
București, 1963.

Tamba 2008 D. Tamba, Porolissum - Așezarea civilă (vicus militaris) a castrului mare, 
Cluj-Napoca, 2008.

Tamba 2012 D. Tamba, Porolissum. Un oraș de la marginea Imperiului Roman, 
Zalău, 2012.

Tudor 1937 D. Tudor, „I Cavalieri danubiani”, EDR, 7, 1937, p. 189-356.

Tudor 1960a D. Tudor, „Nuovi monumenti sui Cavalieri danubiani”, Dacia, 4, 
1960, p. 333-362.

Tudor 1937a D. Tudor, „Monumente inedite din Romula”, BCMI, XXX, 93, 1937, 
p. 110-124.

Tudor 1976 D. Tudor, Corpus Monumentorum Religionis Equitum Danuviorum 
(CMRED), II. The analysis and interpretation of the monuments, 
Leiden, EPRO, 1976.

Turcan 1998 R. Turcan, Cultele orientale în lumea romană, Mihai Popescu (trad.), 
București,1998.

Vermaseren 1956-1960
  M.J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis 

Mithriacae I-II, Haga, 1956-1960.
Veymiers 2009            Richard Veymiers, Sérapis sur les gemmes et les bijoux antiques, 2009.
Will 1955  E. Will, Le relief cultuel gréco-romain. Contribution à l'histoire de l'art 

de l'Empire romain, Paris, 1955.

  V. Wollmann, R. Grecu, „Monumente sculpturale romane din jud. 
Alba”, Apulum, 14, 1976, p. 99-119.

100

[p. 92] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epona_Salonica601_ArchMus.jpg
[p. 95] https://i.pinimg.com/originals/b8/89/9e/b8899e2aaf1c9067e61fa5b5bb3571f8.jpg

[p. 25] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_statue_of_ 
Mithras_slaying_the_bull_(CIMRM_592),_found_in_Rome,_2nd_century_AD,_British_
Museum_(15545876047).jpg

p. 39 dreapta / right] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Mithraeum,_ 
Bloomberg%E2%80%99s_European_headquarters,_London_(25502116578).jpg

[p. 9] http://www.getty.edu/art/collection/objects/7146/unknown-maker-panel-with-
painted-image-of-isis-romano-egyptian-ad-100-200/

[p. 39 stânga / left] – https://www.londonmithraeum.com/temple-of-mithras/

[p. 4] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostia_Antica_ Tauroctony.jpg

[p. 24] https://artedellamemoria.wordpress.com/2018/05/27/ostai-antica-a-spasso-lungo-
cardo-e-decumano/#jp-carousel-1635

[p.49] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serapis_en_su_trono_(26865464995).jpg
[p. 54] https://www.khm.at/en/objectdb/detail/50667/?pid=2296&back=270&offset 
=8&lv=listpackages-5436
[p. 55] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_statue_of_Isis,_the_goddess_ 
holds_a_situla_and_sistrum,_ritual_implements_used_in_her_worship,_from_117_until_
138_AD,_found_at_Hadrian%27s_Villa_(Pantanello),_Palazzo_Nuovo,_Capitoline_Muse
ums_(12945630725).jpg
[p. 56] https://en.wikipedia.org/wiki/Lychnapsia#/media/File:Isiac_water_ceremony.jpg
[p. 57] https://en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis
[p. 61] https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Frontispiece_to_e_Temple_ 
of_Nature.jpg
[p. 69] https://en.wikipedia.org/wiki/Hunefer#/media/File:e_judgement_of_ 
the_dead_in_the_presence_of_Osiris.jpg
[p. 72] https://en.wikipedia.org/wiki/Mysteries_of_Isis#/media/File:Pompeii_-
_Temple_of_Isis_4_-_MAN.jpg 
[p. 73] http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=7686, (photo by Ilya Shurygin)
[p. 77] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_head_of_Zeus_Ammon_ 
MET_DP160859.jpg

[p.48] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serapis_Pio-Clementino_Inv689_n2.jpg

Surse imagini/
Image references

DA  Ch. Daremberg, E. Saglio, Dictionaire des Antiquites, Paris I-IV, 
1877-1919.

Apulum  Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

AUA   Annales Universitatis Apulensis, Alba Iulia.

BCŞS  Buletinul Cercurilor Știinţifice Studenţești, Alba Iulia.

Symprac  Symposia racologica, Bucureşti.

CIMRM  Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae I-II, 
Haga, 1956-1960.

Izvestia   Izvestia, Bulletin de l'Institut archéologique bulgare, Sofia.

JMS   Journal of Mithraic Studies

AB  Analele Banatului, Timișoara.

AISC   Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca.

BAR  British Archaeological Reports (International Series), Oxford.

SIT  Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

ZPE   Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

Dacia  Dacia. Recherches et découvertesarchéologiques en Roumanie, 
București, 1 (1924) – 12 (1948); N.S., Revue d'archéologie et 
d'histoire ancienne, București, 1 (1957) și urm.

EDR  Ephemeris dacoromana, Roma.

ActaMN  Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
ActaMP  Acta Musei Porolissensis, Zalău.

IG  Inscriptiones Graecae, Berlin.

OMCD  Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, 
București.

Carpica  Carpica, Bacău.

ArhMold  Arheologia Moldovei, Iași.

LIMC  Lexicon Iconographicum Mitologiae Classicae, Vol I-VIII, Zürich, 
München, Düsseldorf, 1981-1999.

BCMI  Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, București.

DMGR  Dicţionar de mitologie greco-romană. Zei, eroi, mituri, Z. Petre, Al. 
Liţu, C. Pavel (coord.), Bucureşti, 2011.

CIL  Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
CCA  Cronica Cercetărilor Arheologice din România.

IDR  Inscripţiile Daciei romane, București.

JÖAI  Jahreshefte des Österreichischen Archaeologischen Instituts, Wien.

Pontica               Pontica. Anuarul Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie, 
Constanţa.

RIR  Revista Istorică Română, Bucureşti.
Sargetia  Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.
SCIV(A)           Studii și cercetări de istorie veche (și arheologie), București. 

Tibiscus  Tibiscus, Caransebeș. 

101

***



Coperțile / Covers I-IV: 
Relief mithraic, marmură / 
Mithraic relief, marble 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia


